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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060610-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUBNER & CHIANESI LTDA - ME (REQUERENTE)

BRUNO RODRIGO HUBNER (REQUERENTE)

JOAO PAULO ITO CHIANESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSA MONTEIRO MOTA OAB - MT16401/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (RECONVINDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1060610-44.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, EM PLANTÃO. Como dispõe 

o artigo 242 da CNGC[1], o Plantão Judiciário destina-se exclusivamente 

para casos urgentes expressamente identificados e para casos em que a 

medida postulada não possa aguardar a retomada do expediente sem 

manifesto prejuízo da parte interessada. Diante disso e em exame aos 

fatos reportado na petição inicial, não vislumbro que este caso seja 

hipótese de urgência que justifique a apreciação por este juízo plantonista. 

Portanto, tendo em vista a hipótese vertente não se amoldar a nenhuma 

das situações de urgências previstas na CNGC, deixo de apreciar a 

medida e, encerrado o período de funcionamento do plantão, 

encaminhem-se os autos à unidade judiciária a que foi distribuído o 

presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da Portaria Conjunta 

nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA (Portaria n.599/2019 – 

GRHFC) [1] “O serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao 

recebimento, conhecimento ou decisão de : I – pedidos de habeas-corpus 

e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade 

submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; II – 

medida liminar em dissídio de greve; III – comunicações de prisão em 

flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 

IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada 

urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público; 

V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde 

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

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

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

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

criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as 

Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, 

limitadas as hipótese acima enumeradas.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060637-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELUI MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1060637-27.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, EM PLANTÃO. Como dispõe 

o artigo 242 da CNGC[1], o Plantão Judiciário destina-se exclusivamente 

para casos urgentes expressamente identificados e para casos em que a 

medida postulada não possa aguardar a retomada do expediente sem 

manifesto prejuízo da parte interessada. Diante disso e em exame aos 

fatos reportado na petição inicial, não vislumbro que este caso seja 

hipótese de urgência que justifique a apreciação por este juízo plantonista. 

Portanto, tendo em vista a hipótese vertente não se amoldar a nenhuma 

das situações de urgências previstas na CNGC, deixo de apreciar a 

medida e, encerrado o período de funcionamento do plantão, 

encaminhem-se os autos à unidade judiciária a que foi distribuído o 

presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da Portaria Conjunta 

nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA (Portaria n.599/2019 – 

GRHFC) [1] “O serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao 

recebimento, conhecimento ou decisão de : I – pedidos de habeas-corpus 

e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade 

submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; II – 

medida liminar em dissídio de greve; III – comunicações de prisão em 

flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 

IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada 

urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público; 

V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde 

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

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

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

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

criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as 

Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, 

limitadas as hipótese acima enumeradas.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060647-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA MOURA DE PAULA (AUTOR(A))

B. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA FATIMA MARTINS FARIAS ZUEWSKIY (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1060647-71.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, EM PLANTÃO. Como dispõe 

o artigo 242 da CNGC[1], o Plantão Judiciário destina-se exclusivamente 

para casos urgentes expressamente identificados e para casos em que a 

medida postulada não possa aguardar a retomada do expediente sem 

manifesto prejuízo da parte interessada. Diante disso e em exame aos 

fatos reportado na petição inicial, não vislumbro que este caso seja 

hipótese de urgência que justifique a apreciação por este juízo plantonista. 

Portanto, tendo em vista a hipótese vertente não se amoldar a nenhuma 

das situações de urgências previstas na CNGC, deixo de apreciar a 

medida e, encerrado o período de funcionamento do plantão, 

encaminhem-se os autos à unidade judiciária a que foi distribuído o 

presente feito, nos termos do §7º do artigo 1º da Portaria Conjunta 

nº333/2019-PRES/CGJ, de 18/02/2019. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA (Portaria n.599/2019 – 

GRHFC) [1] “O serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao 

recebimento, conhecimento ou decisão de : I – pedidos de habeas-corpus 

e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade 

submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; II – 

medida liminar em dissídio de greve; III – comunicações de prisão em 

flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 

IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada 

urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público; 

V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde 

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

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

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

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

criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as 

Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, 

limitadas as hipótese acima enumeradas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060650-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON GIUDICE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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NÃO HÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AUTORIAZAÇÃO DE VIAGEM JUDICIAL NACIONAL PJE 

Nº1060650-26.2019.8.11.0041 VISTOS EM PLANTÃO. LUCA 

VASCONCELOS NASCIMENTO, menor impúbere (12 anos) devidamente 

representado por seu genitor CLEYTON GIUDICE DO NASCIMENTO, aduziu 

que programaram uma viagem familiar para a cidade de São Paulo/SP, 

contudo, pelo fato de não possuir documento original com foto, foi 

advertido do impedimento legal de embarque no voo remarcado para as 

02h50 do dia 19/12/2019 e em razão disso, requer autorização judicial 

para viagem de ida e volta de Cuiabá/MT à São Paulo/SP pela companhia 

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, de Cuiabá à São Paulo e de São 

Paulo à Cuiabá, com embarque de ida no dia 19/12/2019 e volta no dia 

05/01/2020. DECIDO. Nos termos do artigo 83 do ECA[1] (Lei 8.069/90), ao 

adolescente menor de 16 (dezesseis) anos de idade, acompanhado de 

terceiro maior de idade, até o terceiro grau, comprovando o parentesco, 

não será exigido autorização judicial para viagem nacional. Contudo, o 

artigo 16[2], Resolução da ANAC nº400/2016, prevê que, para embarque 

doméstico de adolescente acima de 12 (doze) anos, é indispensável a 

apresentação de documento original com fotografia do menor, ainda que o 

adolescente se enquadre na situação descrita no artigo 83, §1º, alínea “b” 

do ECA. Pois bem. Como visto, é certo que a norma administrativa da 

ANAC prevê a obrigatoriedade de o adolescente, ainda que acompanhado 

de um dos genitores, esteja portando documento original com foto, a fim de 

preencher o requisito estabelecido para garantir a segurança tanto das 

companhias aéreas, quanto da administração pública, sobretudo, dos 

usuários do transporte aéreo. Da mesma forma, é sabido que a CNGC 

prevê o prazo mínimo de 48h (quarenta e oito horas) de antecedência para 

que se formule pedido judicial de autorização de viagem, implicando em 

uma melhor organização e planejamento por parte dos pais e 

responsáveis, quando decidem programar suas viagens familiares. Por 

outro lado, não é razoável impedir que ocorra a viagem em razão de 

rigorismo exacerbado que, está complemente suprido com as 

documentações apresentada à este juízo plantonista, a fim de corroborar 

a verossimilhança acerca da identidade do adolescente. É o que já decidiu 

a Egrégia Corte da Justiça deste Estado, em situação análoga, no 

julgamento do Agravo de Instrumento nº0042158-34.2016.8.11.0000 – 

Cód.42158 – 42158/2016. Assim, tendo o Requerente apresentado 

documento original que comprova a sua paternidade e identidade (Certidão 

de Nascimento), comprovando sua identidade, documentos pessoais 

originais dos genitores, bem como os comprovantes das passagens 

adquiridas e remarcadas, constata-se que o menor Requerente é 

realmente filho de CLEYTON GIUDICE DO NASCIMENTO, o que, nada 

obstaria o seu embarque desde que efetivamente acompanhado dos seus 

genitores. Quanto ao fato de o adolescente não possuir documento 

original com foto, não vislumbro que este seja motivo razoável para obstar 

o embarque do menor, pois os documentos apresentados nos autos não 

apresentam vestígios de falsificação e estes são legíveis suficientemente 

para a identificação da menor e de seus representantes. Some-se isso 

ainda ao fato de que o adolescente possui 12 (doze) anos de idade e a 

viagem será realizada com seus genitores, circunstância que demonstra 

conveniência na concessão do pleito. Por estas razões, DEFIRO o 

requerimento formulado e AUTORIZO a viagem nacional, SEM 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO, do 

menor LUCA VASCONCELOS NASCIMENTO, nascido em 29/11/2007 na 

cidade de Cuiabá/MT, com Certidão de Nascimento Registrada Sob o 

nº063750 01 55 2007 1 00504 103 0283623 81, fls.103, livro 504 no 3º 

Serviço Notarial e Registro de Pessoas Naturais desta Capital, portadora 

do CPF nº090.814.421-04 pela companhia AZUL LINHAS AÉREAS 

BRASILEIRAS, de Cuiabá/MT à São Paulo/SP e de São Paulo à Cuiabá, com 

embarque de ida previsto para o dia 19/12/2019 e volta no dia 05/01/2020, 

desde que devidamente acompanhado pela seu genitor CLEYTON GIUDICE 

DO NASCIMENTO (CPF nº173.902.628-42), mediante apresentação da 

Certidão de Nascimento original do menor, sendo, imprescindível, também a 

identificação do genitor por meio de documento original nos moldes 

exigidos pela ANAC. Por se tratar de decisão proferida em Plantão Judicial, 

a cópia desta decisão, com o devido selo de autenticidade digital, servirá 

para todos os efeitos jurídicos como Autorização/Alvará Judicial de 

Viagem, cuja validade será de 40 (quarenta) dias. Advirto que, na hipótese 

de alteração da empresa aérea citada acima, esta autorização deverá ser 

aceita para os devidos fins perante outra companhia aérea, desde que 

atendida a exigência de acompanhamento paterno fixada acima. No 

primeiro dia útil após o plantão, promovam-se os atos necessários ao 

registro deste pronunciamento jurisdicional exarado em uma via frente e 

verso, assinada eletronicamente em ambos os lados. Cuiabá/MT, 18 de 

dezembro de 2019 YALE SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA 

(Portaria n.599/2019 – GRHFC) [1]Art. 83. Nenhuma criança ou 

adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da 

comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis 

sem expressa autorização judicial. § 1º A autorização não será exigida 

quando: a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou 

do adolescente menor de 16 (dezesseis) anos, se na mesma unidade da 

Federação, ou incluída na mesma região metropolitana; b) a criança ou o 

adolescente menor de 16 (dezesseis) anos estiver acompanhado: 1) de 

ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado 

documentalmente o parentesco; 2)de pessoa maior, expressamente 

autorizada pelo pai, mãe ou responsável. §2º A autoridade judiciária 

poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida 

por dois anos. [2] Art. 16. O passageiro deverá apresentar para embarque 

em voo doméstico e internacional documento de identificação civil, com fé 

pública e validade em todo o território brasileiro, observado o disposto no 

Decreto nº 5.978, de 4 de dezembro de 2006. § 3º O passageiro menor de 

12 (doze) anos poderá ser admitido para o embarque em voo doméstico 

mediante a apresentação de sua certidão de nascimento, observados os 

requisitos constantes da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060650-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON GIUDICE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO HÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AUTORIAZAÇÃO DE VIAGEM JUDICIAL NACIONAL PJE 

Nº1060650-26.2019.8.11.0041 VISTOS EM PLANTÃO. LUCA 

VASCONCELOS NASCIMENTO, menor impúbere (12 anos) devidamente 

representado por seu genitor CLEYTON GIUDICE DO NASCIMENTO, aduziu 

que programaram uma viagem familiar para a cidade de Ribeirão Preto/SP, 

contudo, pelo fato de não possuir documento original com foto, foi 

advertido do impedimento legal de embarque no voo remarcado para as 

02h50 do dia 19/12/2019 e em razão disso, requer autorização judicial 

para viagem de ida e volta de Cuiabá/MT à São Paulo/SP pela companhia 

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, de Cuiabá/MT à Ribeirão Preto/SP e 

de Ribeirão Preto/SP à Cuiabá/MT, com embarque de ida no dia 19/12/2019 

e volta no dia 05/01/2019. DECIDO. Nos termos do artigo 83 do ECA[1] (Lei 

8.069/90), ao adolescente menor de 16 (dezesseis) anos de idade, 

acompanhado de terceiro maior de idade, até o terceiro grau, 

comprovando o parentesco, não será exigido autorização judicial para 

viagem nacional. Contudo, o artigo 16[2], Resolução da ANAC nº400/2016, 

prevê que, para embarque doméstico de adolescente acima de 12 (doze) 

anos, é indispensável a apresentação de documento original com 

fotografia do menor, ainda que o adolescente se enquadre na situação 

descrita no artigo 83, §1º, alínea “b” do ECA. Pois bem. Como visto, é certo 

que a norma administrativa da ANAC prevê a obrigatoriedade de o 

adolescente, ainda que acompanhado de um dos genitores, esteja 

portando documento original com foto, a fim de preencher o requisito 

estabelecido para garantir a segurança tanto das companhias aéreas, 

quanto da administração pública, sobretudo, dos usuários do transporte 

aéreo. Da mesma forma, é sabido que a CNGC prevê o prazo mínimo de 

48h (quarenta e oito horas) de antecedência para que se formule pedido 

judicial de autorização de viagem, implicando em uma melhor organização 

e planejamento por parte dos pais e responsáveis, quando decidem 

programar suas viagens familiares. Por outro lado, não é razoável impedir 

que ocorra a viagem em razão de rigorismo exacerbado que, está 

complemente suprido com as documentações apresentada à este juízo 

plantonista, a fim de corroborar a verossimilhança acerca da identidade do 

adolescente. É o que já decidiu a Egrégia Corte da Justiça deste Estado, 

em situação análoga, no julgamento do Agravo de Instrumento 

nº0042158-34.2016.8.11.0000 – Cód.42158 – 42158/2016. Assim, tendo o 

Requerente apresentado documento original que comprova a sua 

paternidade e identidade (Certidão de Nascimento), comprovando sua 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 4 de 1000



identidade, documentos pessoais originais dos genitores, bem como os 

comprovantes das passagens adquiridas e remarcadas, constata-se que 

o menor Requerente é realmente filho de CLEYTON GIUDICE DO 

NASCIMENTO, o que, nada obstaria o seu embarque desde que 

efetivamente acompanhado dos seus genitores. Quanto ao fato de o 

adolescente não possuir documento original com foto, não vislumbro que 

este seja motivo razoável para obstar o embarque do menor, pois os 

documentos apresentados nos autos não apresentam vestígios de 

falsificação e estes são legíveis suficientemente para a identificação da 

menor e de seus representantes. Some-se isso ainda ao fato de que o 

adolescente possui 12 (doze) anos de idade e a viagem será realizada 

com seus genitores, circunstância que demonstra conveniência na 

concessão do pleito. Por estas razões, DEFIRO o requerimento formulado 

e AUTORIZO a viagem nacional, SEM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO, do menor LUCA VASCONCELOS 

NASCIMENTO, nascido em 29/11/2007 na cidade de Cuiabá/MT, com 

Certidão de Nascimento Registrada Sob o nº063750 01 55 2007 1 00504 

103 0283623 81, fls.103, livro 504 no 3º Serviço Notarial e Registro de 

Pessoas Naturais desta Capital, portadora do CPF nº090.814.421-04 pela 

companhia AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, de Cuiabá/MT à Ribeirão 

Preto/SP e de Ribeirão Preto/SP à Cuiabá/MT, com embarque de ida 

previsto para o dia 19/12/2019 e volta no dia 05/01/2019, desde que 

devidamente acompanhado pela seu genitor CLEYTON GIUDICE DO 

NASCIMENTO (CPF nº173.902.628-42), mediante apresentação da 

Certidão de Nascimento original do menor, sendo, imprescindível, também a 

identificação do genitor por meio de documento original nos moldes 

exigidos pela ANAC. Por se tratar de decisão proferida em Plantão Judicial, 

a cópia desta decisão, com o devido selo de autenticidade digital, servirá 

para todos os efeitos jurídicos como Autorização/Alvará Judicial de 

Viagem, cuja validade será de 40 (quarenta) dias. Advirto que, na hipótese 

de alteração da empresa aérea citada acima, esta autorização deverá ser 

aceita para os devidos fins perante outra companhia aérea, desde que 

atendida a exigência de acompanhamento paterno fixada acima. No 

primeiro dia útil após o plantão, promovam-se os atos necessários ao 

registro deste pronunciamento jurisdicional exarado em uma via frente e 

verso, assinada eletronicamente em ambos os lados. Cuiabá/MT, 18 de 

dezembro de 2019 YALE SABO MENDES Juiz de Direito PLANTONISTA 

(Portaria n.599/2019 – GRHFC) [1]Art. 83. Nenhuma criança ou 

adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da 

comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis 

sem expressa autorização judicial. § 1º A autorização não será exigida 

quando: a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou 

do adolescente menor de 16 (dezesseis) anos, se na mesma unidade da 

Federação, ou incluída na mesma região metropolitana; b) a criança ou o 

adolescente menor de 16 (dezesseis) anos estiver acompanhado: 1) de 

ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado 

documentalmente o parentesco; 2)de pessoa maior, expressamente 

autorizada pelo pai, mãe ou responsável. §2º A autoridade judiciária 

poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida 

por dois anos. [2] Art. 16. O passageiro deverá apresentar para embarque 

em voo doméstico e internacional documento de identificação civil, com fé 

pública e validade em todo o território brasileiro, observado o disposto no 

Decreto nº 5.978, de 4 de dezembro de 2006. § 3º O passageiro menor de 

12 (doze) anos poderá ser admitido para o embarque em voo doméstico 

mediante a apresentação de sua certidão de nascimento, observados os 

requisitos constantes da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006343-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX NOGUEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CAA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS APARECIDO 

BORTOLUSSI JUNIOR PROCESSO n. 1006343-25.2019.8.11.0041 Valor da 

causa na distribuição: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

CITAÇÃO] POLO ATIVO: EXEQUENTE: ALEX NOGUEIRA DE SOUZA POLO 

PASSIVO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO nos 

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

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

o recolhimento das custas processuais, a que foi condenado, conforme 

valores descriminados abaixo. Fica cientificado de que para emissão de 

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

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

E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do 

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

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

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

gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a 

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. VALORES 

PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) Taxa Judiciária a pagar: 

R$ 144,41 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos) 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 17 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017587-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CONCEICAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS APARECIDO 

BORTOLUSSI JUNIOR , EFETUO A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO nos 

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

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

o recolhimento das custas processuais, a que foi condenado, conforme 

valores descriminados abaixo. Fica cientificado de que para emissão de 

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

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

E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do 

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

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

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

gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a 

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. VALORES 

PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos); Taxa Judiciária a pagar: 

R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos); 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 18 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004609-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY ANDERSON DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

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

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO CAA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR PROCESSO n. 

1004609-39.2019.8.11.0041 Valor da causa na distribuição: R$ 13.500,00 

ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, CITAÇÃO] POLO ATIVO: EXEQUENTE: 

KENNEDY ANDERSON DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO nos termos do artigo 7° do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, a que foi condenado, conforme valores descriminados 

abaixo. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, 

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. VALORES PARA 

PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) Taxa Judiciária a pagar: R$ 145,20 

(cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos) ADVERTÊNCIAS À 

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

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

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

CNGC-TJMT. Cuiabá, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002815-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002815-51.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para, em 15 dias, informarem se concordam com a utilização do 

laudo pericial realizado pela Central de Conciliação. Cuiabá, 5 de junho de 

2017 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001180-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR CAYRES VALADARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder: (X) A intimação da parte autora para impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 22 de 

maio de 2017 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008460-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL EMILIANO DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MIGUEL 

EMILIANO DA CONCEICAO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 29/08/2018, às 08h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014560-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014560-62.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para informar se concorda com a utilização do laudo pericial elaborado 

por perito da Central de Conciliação, em 15 dias. Cuiabá, 2 de junho de 

2017 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029858-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DA COSTA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1029858-26.2018.8.11.0041 ARLINDO DA 

COSTA SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

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

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

designada para o dia 12/12/2018, às 09h00, a ser realizada pela Central 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 14 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1400166 Nr: 9030-89.2019.811.0041

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MFDADBS, DTTCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDDDFCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que , em cumprimento à Portaria n. 1021/2019/PRES, procedi 

nesta data a digitalização dos autos Sistema Apolo código 1400166 N.º 

Único 9030-89.2019.811.0041, o qual fora trasladado para o processo 

Sistema CIA n.º 0751736-69.2019.8.11.0001.

Decisão

CIA n°:

0739532-90.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente (s):

Advogado (s):

Banco do Brasil S/A.

Sérvio Túlio de Barcelos – OAB/MT 14.258-A

 Vistos etc.

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

formulada por Banco do Brasil S/A, por meio de seu representante legal, 

no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove 

centavos).

 O Setor de Processos Administrativos certificou que “na autuação 

(Andamento nº 02, deste Pedido de Restituição houve um equivoco, tendo 

anexado um pedido de outro CIA, com advogado diverso, sendo retificado 

nesta data, anexando o pedido correto do Banco do Brasil SA, com o 

cadastro do advogado constituído” (andamento n. 23).

 É o relato do necessário. Decido.

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

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

ser instruídos com os seguintes documentos:

Requerimento da parte ou Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou 

Juizado Especial;

Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

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

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

endereço completo;

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

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

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

podendo ser conta poupança ou conta salário;

 Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

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

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

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

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

Recurso Inominado);

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

Especial;

 Certidão ou Informação da divisão de custas do Departamento Judiciário 

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

Instrumento e não expedição de Certidão Negativa;

 Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

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

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

expurgada) – HYPERLINK "ht tp: / /www.gi lbertomelo.com.br" 

www.gilbertomelo.com.br.

Apresentar as guias e comprovantes de pagamento.

Desse modo, tendo em vista que Barcelos e Janssen Advogados 

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

documentos/informações no pedido:

 Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, e-mail da 

empresa, e telefone;

 Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

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

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

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

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

Recurso Inominado);

Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

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

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

Por oportuno, considerando a comunicação anexa encaminhada pelo 

Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (DCA/TJMT), na qual requer a suspensão de 

encaminhamento dos Pedidos de Restituição em cumprimento ao Ofício 

Circular nº 009/2019 – Diretoria Geral, determino que os pedidos de 

Restituição de Valores de Taxas e Custas Judiciais feitos à Diretoria do 

Foro de Cuiabá/MT permaneçam suspensos até a abertura do orçamento 

de 2020, momento no qual o DCA/TJMT encaminhará comunicado a todas 

as Comarcas, a fim de regularizar a remessa dos Pedidos de Restituição.

Cientifique a requerente da suspensão, temporária, das restituições de 

valores e taxas judiciais até a abertura do orçamento de 2020.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2019.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

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

CIA n°:

0737267-18.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente (s):

Advogado (s):

Thais Ferst Bertolin.

Murilo Castro de Melo – OAB/MT 11.449

 Vistos etc.

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

formulada por Thais Ferst Bertolin, por meio de seu representante legal, no 
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valor de R$ 474,34 (quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro 

centavos).

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

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

ser instruídos com os seguintes documentos:

Requerimento da parte ou Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou 

Juizado Especial;

Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

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

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

endereço completo;

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

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

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

podendo ser conta poupança ou conta salário;

 Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

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

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

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

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

Recurso Inominado);

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

Especial;

 Certidão ou Informação da divisão de custas do Departamento Judiciário 

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

Instrumento e não expedição de Certidão Negativa;

 Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

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

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

expurgada) – HYPERLINK "ht tp: / /www.gi lbertomelo.com.br" 

www.gilbertomelo.com.br.

Apresentar as guias e comprovantes de pagamento.

Desse modo, tendo em vista que Murilo Castro Advogados é o 

beneficiário, verif ica-se a ausência dos (as) seguintes 

documentos/informações no:

 Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, data de 

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

Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

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

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

Por oportuno, considerando a comunicação anexa encaminhada pelo 

Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (DCA/TJMT), na qual requer a suspensão de 

encaminhamento dos Pedidos de Restituição em cumprimento ao Ofício 

Circular nº 009/2019 – Diretoria Geral, determino que os pedidos de 

Restituição de Valores de Taxas e Custas Judiciais feitos à Diretoria do 

Foro de Cuiabá/MT permaneçam suspensos até a abertura do orçamento 

de 2020, momento no qual o DCA/TJMT encaminhará comunicado a todas 

as Comarcas, a fim de regularizar a remessa dos Pedidos de Restituição.

Cientifique a requerente da suspensão, temporária, das restituições de 

valores e taxas judiciais até a abertura do orçamento de 2020.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2019.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

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

CIA N°:

0737267-18.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

Disveco LTDA (Via Látea Veículos).

Advogado(A):

Daniel Paulo Maia Teixeira – OAB/MT 4.705

 Vistos etc.

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

formulada por Disveco LTDA (Via Látea Veículos), do valor pago a título 

de preparo recursal em razão do provimento integral do Recurso 

inominado.

 A despeito disso, imperioso consignar que o Capítulo V, Seção 9 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Judicial, que trata das Custas Recursais e do Processo dos Juizados 

Especiais, mais especificamente, o art. 953,§1º dispõe que ao Juiz de 

Direito competirá deferir o pedido de restituição nos próprios autos em que 

o recurso foi integralmente provido, in verbis:

Art. 953. Se totalmente provido o recurso, após o trânsito em julgado da 

decisão, caso haja requerimento do recorrente, devolver-se-á o valor do 

preparo.

 § 1º O Juiz de Direito deferirá o pedido de restituição do valor do preparo, 

nos próprios autos em que o recurso foi integralmente provido.

§ 2º Após, expedirá ofício ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA para efetuar a restituição, informando o nome do recorrente, seu CPF 

ou CNPJ, o número da conta corrente, o prefixo da agência e o banco em 

que deverá ser creditado o valor a ser restituído.

 Assim, considerando que se trata de hipótese expressamente prevista na 

CNGC, o presente pedido de restituição deverá ser dirigido ao Juízo da 

Causa. Além do mais, a Instrução normativa SCA n. 02/2011 – versão n. 

04, disponibilizada em 22/11/2019 no DJE n. 10624, prevê a possibilidade 

do requerimento de restituição ser endereçado ao Juiz Diretor da Comarca 

ou do Juizado Especial.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição, uma vez que deverá ser 

requerido nos autos do processo em que o recurso foi integralmente 

provido.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

(assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

CIA n°:

0736046-97.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente (s):

Advogado (s):

Benevaldo Douglas da Silva.

Vitor Vidotti – OAB/MT 11.439

 Vistos etc.

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

formulada por Benevaldo Douglas da Silva, por meio de seu representante 

legal, no valor de R$ 751,78 (setecentos e cinquenta e um reais e setenta 

e oito centavos).

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

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

ser instruídos com os seguintes documentos:

Requerimento da parte ou Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou 

Juizado Especial;

Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

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

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

endereço completo;

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

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

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

podendo ser conta poupança ou conta salário;

 Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

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

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

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

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

Recurso Inominado);

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

Especial;

 Certidão ou Informação da divisão de custas do Departamento Judiciário 

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

Instrumento e não expedição de Certidão Negativa;

 Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

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

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

expurgada) – HYPERLINK "ht tp: / /www.gi lbertomelo.com.br" 

www.gilbertomelo.com.br.

Apresentar as guias e comprovantes de pagamento.

Desse modo, tendo em vista que Victor Hugo Vidotti é o beneficiário, 
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verifica-se a ausência dos (as) seguintes documentos/informações no 

pedido :

 Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

Certidão devidamente selada do Gestor da Vara/Juizado ou do Gestor da 

Central de Mandados, conforme o caso, em se tratando de recolhimento 

indevido, a maior, em duplicidade ou não utilização das guias em atos do 

processo (Autenticação, Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, 

Recurso de Apelação ou Recurso Inominado);

Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

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

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

Por oportuno, considerando a comunicação anexa encaminhada pelo 

Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (DCA/TJMT), na qual requer a suspensão de 

encaminhamento dos Pedidos de Restituição em cumprimento ao Ofício 

Circular nº 009/2019 – Diretoria Geral, determino que os pedidos de 

Restituição de Valores de Taxas e Custas Judiciais feitos à Diretoria do 

Foro de Cuiabá/MT permaneçam suspensos até a abertura do orçamento 

de 2020, momento no qual o DCA/TJMT encaminhará comunicado a todas 

as Comarcas, a fim de regularizar a remessa dos Pedidos de Restituição.

Cientifique a requerente da suspensão, temporária, das restituições de 

valores e taxas judiciais até a abertura do orçamento de 2020.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2019.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

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

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 646/2019-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 10 (dez) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2019, pelo Gestor Judiciário Substituto Thalita Balan 

Taborda, matrícula nº. 20174, do(a) Secretaria - 11ª Vara Criminal - 

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

0751669-07.2019.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) THAIS MATSUOKA DA SILVA, matrícula nº. 

23600, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 11ª Vara Criminal - 

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

Gestor Judiciário, no período de 07/01/2020 a 16/01/2020 (férias).

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

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

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 647/2019-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 30 (trinta) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Judiciário Mirelli Silva, matrícula 

nº. 25294, do(a) Secretaria - 6ª Vara Cível - Comarca da Capital - SDCR, 

conforme consta do expediente CIA nº. 0752105-63.2019.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) BARBARA CALANDRINI LOPES JACOB, 

matrícula nº. 31017, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 6ª Vara 

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

de Gestor Judiciário, no período de 07/01/2020 a 05/02/2020 (férias).

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

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

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº.648/2019-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0736861-31.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

REVOGAR a Portaria n.º 10/2019-GRHFC, de 03/01/2019, que designou 

o(a) servidor(a) VALTINO DE OLIVEIRA JESUS, Técnico Judiciário, 

matrícula n.º 4338, para exercer a função de confiança de Gestor 

Administrativo 1, no(a) Central de Administração - Comarca da Capital - 

SDCR, com efeitos a partir de 19/12/2019.

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

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

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 649/2019-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 10 (dez) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2019, pelo Gestor Administrativo III Daniella Silva 

Cardoso, matrícula nº. 9141, do(a) Central de Administração - Comarca da 

Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0752275-35.2019.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) GONCALINA MARIA DA SILVA LEITE, 

matrícula nº. 5913, Auxiliar Judiciário, lotado(a) na Central de 

Administração - Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função de 

confiança de Gestor Administrativo III, no período de 07/01/2020 a 

16/01/2020 (férias).

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

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

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252236 Nr: 18269-74.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM PAULA GABRIEL, DANIELLE APARECIDA 

GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLADEMIR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS 

JÚNIOR - OAB:160.493 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896-MT, CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:8303/MT, LUCIANA DE FREITAS PEREIRA - OAB:6230/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 2.870,00 (dois mil 

e oitocentos e setenta reais), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.418,82 

(mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos), para 

recolhimento da guia de CUSTAS e R$ 1.435,00 (mil, quatrocentos e trinta 

e cinco reais), para fins da guia de TAXA. Ao Cartório não oficializado o 

valor correspondente a R$ 16,18 (dezesseis reais e dezoito centavos) 

que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco 

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

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

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

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 
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REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838805 Nr: 43376-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDA ALVES DOS SANTOS

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242289/SP, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:6.811-B/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 144,41 (cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de 

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789428 Nr: 43435-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DE SÁ TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, CARLA LUIZA DE 

ARAÚJO LEMOS - OAB:122.249/RJ, EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082 MG, FERNANDO AUGUSTO ANDRADE FERREIRA 

DIAS - OAB:100.101/RJ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A 

OAB/MT

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

INTIMADA às partes requeridas (BANCO BMG, BANCO BONSUCESSO E 

BANCO CRUZEIRO), para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 (quinhentos 

e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), a que foi condenado 

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

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

recolhimento da guia de custas e R$ 144,41 (cento e quarenta e quatro 

reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789428 Nr: 43435-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DE SÁ TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, CARLA LUIZA DE 

ARAÚJO LEMOS - OAB:122.249/RJ, EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082 MG, FERNANDO AUGUSTO ANDRADE FERREIRA 

DIAS - OAB:100.101/RJ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A 

OAB/MT

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

INTIMADA à parte executada (BANCO CRUZEIRO), para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica 

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1056957 Nr: 49542-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA DE BARROS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN MOREIRA - OAB:11.472-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCELIO DIAS DE FARIA - 

OAB:115.244/MG, JOSÉ LUIS POLEZI - OAB:80.348/SP

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

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

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 (quinhentos 

e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), nos termos da r. 

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

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

guia de custas e R$ 144,41 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e 

um centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 
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emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877121 Nr: 14883-55.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA SILVA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAÚDE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT, TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - 

OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 2.359,62 (dois 

mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 1.179,81 (mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e 

um centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 1.179,81 (mil, 

cento e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), para fins da guia 

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 465812 Nr: 33220-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVELYN HACK BIDIGARAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN EXPRESS DO BRASIL TEMPO 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 278,91(duzentos 

e setenta e oito reais e noventa e um centavos), a que foi condenada, nos 

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

R$ 190,52(cento e noventa reais e cinquenta e dois centavos), para 

recolhimento da guia de CUSTAS, e R$ 72,21(setenta e dois reais e vinte e 

um centavos), para fins da guia de TAXA. Ao Cartório não oficializado, o 

valor correspondente a R$ 16,18(dezesseis reais e dezoito centavos) que 

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

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

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10241 Nr: 14519-11.1999.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO CHESMAN GONTIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT, LUIZ 

FERREIRA VERGILIO - OAB:4614/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 99,94 (noventa e 

nove reais e noventa e quatro centavos), a que foi condenado nos termos 

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

81,07(oitenta e um reais e sete centavos), para recolhimento da guia de 

custas. E, ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

18,87(dezoito reais e oitenta e sete centavos) que deverá ser depositado 

em nome de Marilu Cuiabano Malheiros, Banco do Brasil, Agência 4696-5, 

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24574 Nr: 1378-32.1993.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto de Serviços Tanguri Ltda., ADEMAR 

FRANCISCO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA, GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Amorim Junior - 

OAB:3170/GO, JULIANO FABRICIO DE SOUZA - OAB:5480, JULIANO 

FABRÍCIO DE SOUZA - OAB:5480/MT, ROBERTO DIAS DE CAMPOS - 

OAB:2850-A/SP, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:5498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. José Antônio Álvares - 

OAB/MT 3.432 - OAB:, Dr. Marcelo Silva Moura - OAB/MT 12.307 - 

OAB:, José Antonio Duarte Alvares - OAB:3432

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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788,42(setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 767,47(setecentos e sessenta e sete reais e 

quarenta e sete centavos), para recolhimento da guia de custas. E, ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 20,95(vinte reais e 

noventa e cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros, Banco do Brasil, Agência 4696-5, conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

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

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

E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do 

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

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

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

gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258370 Nr: 20723-27.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAILDO PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTUR TURISMO, CARMINDO RAMOS DE 

FIGUEIREDO, ELZITA FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO CARLOS 

PALAZZO - OAB:8157/MT, EDMILSON PRATES - OAB:5745/MT, 

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - OAB:19.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, Carlos Alberto Alves Junior - 

OAB:9583/MT, EDIEL FABIAN DA SILVA - OAB:14622, GIOVANE 

GUALBERTO DE ALMEIDA - OAB:17.809

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

923,40(novecentos e vinte e três reais e quarenta centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 429,34(quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e 

quatro centavos), para recolhimento da guia de CUSTAS, e R$ 

461,70(quatrocentos e sessenta e um reais e setenta centavos), para fins 

da guia de TAXA. Ao Cartório não oficializado, o valor correspondente a 

R$ 32,36 (trinta e dois reais e trinta e seis centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14178 Nr: 15554-06.1999.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPASS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON ALMEIDA DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 101,36(cento e um 

reais e trinta e seis centavos), a que foi condenada nos termos da r. 

sentença. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, 

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14180 Nr: 18409-55.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON ALMEIDA DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPASS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 214,30(duzentos e 

catorze reais e trinta centavos), nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 69,89 (sessenta e nove reais e 

oitenta e nove centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

144,41(cento e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para emissão de guia de 

custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1078256 Nr: 384-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINO SANÇÃO CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEFERINO INSAURALDE, GEOVANE 

VASCONCELO CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO SANÇÃO CORRÊA DA 

COSTA - OAB:4.197-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA APARECIDA DE 

ARRUDA - OAB:20938/O, KAREN MORGANA FRAZÃO DE SOUZA - 

OAB:20165/O, PAULO SALEM PEREIRA GONÇALVES - OAB:MT/ 18220, 

PLINIO PELLENZ JUNIOR - OAB:OAB/MT 18.240

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

INTIMADA à parte executada (CEREFINO INSAURALDE), para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove 
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centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica 

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143276 Nr: 28797-21.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON BRUNO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736, HENRIQUE 

A. F. MOTTA - OAB:113.815/RJ, PEDRO HENRIQUE B. SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 144,41 (cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de 

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1093522 Nr: 7738-74.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL FERREIRA DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), nos termos 

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

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

recolhimento da guia de custas e R$ 144,41 (cento e quarenta e quatro 

reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1309409 Nr: 10718-23.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRE SEGUROS GERAIS S/A, RECANTO 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIZA RAFFAELA DELBEN 

FERREIRA DE LIMA - OAB:23.526/MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.260,14(um mil, 

duzentos e sessenta reais e catorze centavos), nos termos da r. 

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

630,07(seiscentos e trinta reais e sete centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 630,07(seiscentos e trinta reais e sete centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para emissão de guia 

de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804982 Nr: 11445-55.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES DE ARAÚJO

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26.992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 A

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), nos termos 

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

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

recolhimento da guia de custas e R$ 144,41 (cento e quarenta e quatro 

reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 
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próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818529 Nr: 24868-82.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA SOARES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B-MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 144,41 (cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de 

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743082 Nr: 40027-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAN, AAN, CAN, APARECIDA ALVES VIEIRA 

NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES ORIONE E 

BORGES - OAB:4.807-B, SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E 

BORGES - OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 556,36 

(quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 142,96 (cento e 

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

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902005 Nr: 31336-28.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SANTAREM GOMES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

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

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

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.184,12(um mil, 

cento e oitenta e quatro reais e doze centavos), nos termos da r. 

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

592,06(quinhentos e noventa e dois reais e seis centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 592,06(quinhentos e noventa e dois 

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 854698 Nr: 57223-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

LTDA-ME, LUANA FERREIRA BERNADES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260

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

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

OAB:13.431-A/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,09 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), nos termos da r. 

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

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

guia de custas e R$ 143,69 (cento e quarenta e três reais e sessenta e 

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 
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a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730210 Nr: 26247-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPIDIO HAUSCHILD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

740,62(setecentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos), nos 

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

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

recolhimento da guia de custas e R$ 327,22(trezentos e vinte e sete reais 

e vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15983 Nr: 1972-65.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEMILSO MIGUEL DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:6217-B/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 162,34(cento e 

sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), a que foi condenada nos 

termos da r. sentença. Fica cientificado de que para emissão de guia de 

custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43438 Nr: 4746-63.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CUAIBÁ OFFICE TOWER, 

Denise Costa Santos Borralho, Ivã Sergio Guimarães Neto, GERENCIAL - 

CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOSÉ GASPARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, ANTONIO CARLOS VELLOSO V. MARCONDES - 

OAB:3599 B, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3.213/MT, DAUTO 

BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, GEANDRE 

BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, KARLA DE JESUS SOUSA OLIVEIRA 

- OAB:3.620, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

565,58(quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50068 Nr: 11473-43.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VANDERLEY DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 342,15(trezentos e 

quarenta e dois reais e quinze centavos), a que foi condenado nos termos 

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

333,26(trezentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), para 

recolhimento da guia de custas. E, ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 8,89(oito reais e oitenta e nove centavos) que 

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros, Banco do 

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

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 69950 Nr: 10717-05.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEN S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEBÍADES JOSE BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - OAB:11.785, LUCIANA 

FABRICIA ROSA BARROS - OAB:21037/0, RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA L. SILVA PENHA - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3.210/MT, LEANDRO DE SOUZA BONFIM - OAB:19247

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 388,17(trezentos 

e oitenta e oito reais e dezessete centavos), a que foi condenada nos 

termos da r. sentença. Fica cientificado de que para emissão de guia de 

custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72222 Nr: 5756-55.1998.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALIR BELMIRO ANASTACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO FELISBINO SCHOLZE, LOILTO MAGNO 

BARBOSA DE CASTRO, DIONEI EDI CARDOSO LEAL, ANTONIO JOSÉ DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT

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

INTIMADA a parte Autora (CALIR BELMIRO ANASTACIO), para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 157,59(cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove 

centavos), a que foi condenada nos termos da r. sentença. Fica 

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72222 Nr: 5756-55.1998.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALIR BELMIRO ANASTACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO FELISBINO SCHOLZE, LOILTO MAGNO 

BARBOSA DE CASTRO, DIONEI EDI CARDOSO LEAL, ANTONIO JOSÉ DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT

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

INTIMADA a parte requerida (SÉRGIO FELISBINO SCHOLZE E OUTROS), 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 157,59(cento e cinquenta e sete reais e 

cinquenta e nove centavos), a que foi condenada nos termos da r. 

sentença. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, 

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72225 Nr: 3759-37.1998.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO FELISBINO SCHOLZE, LOILTO MAGNO 

BARBOSA DE CASTRO, DIONEI EDI CARDOSO LEAL, ANTONIO JOSÉ DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIR BELMIRO ANASTACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249

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

INTIMADA a parte Autora (SÉRGIO E OUTROS)), para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

235,12(duzentos e trinta e cinco reais e doze centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que para 

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72225 Nr: 3759-37.1998.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO FELISBINO SCHOLZE, LOILTO MAGNO 

BARBOSA DE CASTRO, DIONEI EDI CARDOSO LEAL, ANTONIO JOSÉ DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIR BELMIRO ANASTACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249

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

INTIMADA a parte requerida (CALIR BELMIRO ANASTACIO), para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 
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no importe de R$235,12(duzentos e trinta e cinco reais e doze centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74362 Nr: 33100-59.2008.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

RONIMARCIO NAVES, TRESE - CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6745/MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JOAO DE CAMPOS CORREA - 

OAB:3668-A/MT, JOSE CARLOS DE MELLO FILHO - OAB:6.341 - MT, 

MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT, NILTON LUIZ FERREIRA 

DA SILVA - OAB:4.811/MT

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

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

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

433,47(quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), a 

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

forma separada, sendo R$ 268,11(duzentos e sessenta e oito reais e 

onze centavos), para recolhimento da guia de CUSTAS, e R$ 144,41(cento 

e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de 

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

20,95(vinte reais e noventa e cinco centavos) que deverá ser depositado 

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

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76057 Nr: 5910-73.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DAS MINAS DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, ARMIRO LOURENÇO - OAB:11792/MT, 

MARCELO ANGELO MACEDO - OAB:6811-B MT, MÁRCIA ADELHEID 

NANI - OAB:6657/MT, ROSANA LORIS AZEVEDO - OAB:15344

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

INTIMADA a parte requerida (VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA), para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 219,50(duzentos e dezenove reais e 

cinquenta centavos), a que foi condenada nos termos da r. sentença. Fica 

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82093 Nr: 1283-41.1989.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMARGO SOARES EMPREENDIMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORVACI CUSTÓDIO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARTINS 

PENACHIO - OAB:129.696-SP, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:3302/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

480,80(quatrocentos e oitenta reais e oitenta centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que para 

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82097 Nr: 1473-67.1990.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO SOARES EMPREENDIMENTOS 

LTDA., EDEVALDO DEZOTI

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

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

720,43(setecentos e vinte reais e quarenta e três centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que para 

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após 
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a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93665 Nr: 1040-19.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRTON SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES SÉRGIO FERREIRA TALAVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO CORRÊA - 

OAB:3628

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

419,51(quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos), a que 

foi condenada nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que para 

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047952-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUFLOSINA MARIA SANTOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

VITORINO LINO DA HORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1047952-85.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, proceder à retirada dos formais expedidos. 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013498-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUIS VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ANA PAULA BARBOSA (REQUERENTE)

JULIANA BRUNING AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON FERNANDO FONTANEZ OAB - MT24406/O (ADVOGADO(A))

SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF OAB - MT10587/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMUNDO RODRIGUES DE AZEVEDO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JAQUELINE BRUNING AZEVEDO POSSAMAI (HERDEIRO)

NEWTON FERNANDO FONTANEZ OAB - MT24406/O (ADVOGADO(A))

SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF OAB - MT10587/O-O (ADVOGADO(A))

LEONI TEREZINHA BRUNING (HERDEIRO)

JANAINA BRUNING AZEVEDO (HERDEIRO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1013498-16.2018.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, proceder à retirada do Alvará expedido. CUIABÁ, 

18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1029047-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. D. D. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE JOVELINA DIAS DE CARVALHO OAB - MT9909-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. L. D. C. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1029047-32.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar a retirada do alvará expedido. CUIABÁ, 18 

de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033393-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MACHADO BORTONCELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JIVAGO BRILHANTE MAIA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1033393-94.2017.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, retirar os Formais de partilha expedidos. CUIABÁ, 

18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039312-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSIVALDA AURORA CANDIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLAN ADIB FARES OAB - MT9265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO PONCE DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

ANA CRISTINA PONCE DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

SERGIO PONCE DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

PEDRO PAULO DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1039312-30.2018.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar a retirada do Formal de partilha expedido. 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0030200-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. N. R. D. S. (AUTOR(A))

H. C. A. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SHEILLA DE ANDRADE OAB - MT8769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 0030200-25.2016.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, retirar o Alvará Judicial expedido. CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014876-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. S. S. (RÉU)

W. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1014876-70.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): ADELIA FEITOSA RÉU: HELIO DE SOUSA SOARES, WELITON 

DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento de União 

Estável Post Mortem, proposta por Adélia Feitosa, em face de Weliton de 

Souza, na qualidade de herdeiro de Hélio de Souza Soares, devidamente 

qualificados. Esclareceu a autora que, conviveu em união estável, com 

Hélio de Souza Soares, por, aproximadamente, vinte e cinco anos, até o 

seu falecimento, em 23 de março de 2019, união da qual não advieram 

filhos. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 19340557, que 

concedeu o pedido de gratuidade processual, designou audiência de 

tentativa de conciliação e determinou a citação da parte requerida. O 

requerido foi regularmente citado, mas deixou decorrer in albis o prazo 

fixado para contestação, conforme certificado no id. 20631425 e 

22581717. A audiência de tentativa de conciliação restou inexitosa, o que 

se observa do id. 21529533. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se 

de Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, proposta por 

Adélia Feitosa, em face de Weliton de Souza, na qualidade de herdeiro de 

Hélio de Souza Soares, devidamente qualificados. Preliminarmente, em 

face da inércia do requerido, embora devidamente citado, decreto sua 

revelia, em que pese a mitigação dos seus efeitos por se tratar de direito 

indisponível, por força do art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Consigno que, o processo se encontra apto para sentença, não sendo 

necessária a produção de outras provas, razão pela qual, conforme 

autoriza o art. 355, inciso II, do CPC, realizo o julgamento antecipado da 

ação. A união estável é reconhecida como entidade familiar com a 

Constituição Federal de 1988 e foi regulamentada pelo Código Civil, nos 

artigos 1.723 e seguintes, que exige, para sua configuração, a 

convivência pública, duradoura e contínua, com o objetivo de constituição 

de família entre duas pessoas. Analisando as provas apresentadas pela 

parte autora, extrai-se que Hélio de Souza Soares era solteiro, faleceu em 

23 de março de 2019, deixando apenas um filho. Verifica-se que, a parte 

autora esteve ao seu lado no momento de sua morte, sendo a declarante 

do seu óbito (id. 19324459), e a pessoa que se responsabilizou pela parte 

burocrática do seu sepultamento. A autora apresentou duas declarações 

de testemunhas que atestam a união estável estabelecida, durante vinte e 

cinco anos (id. 19327750), e fotografias de momentos diferentes da vida 

do falecido em que é por ela acompanhado. Ademais, os documentos de 

id. 193227753 demonstram que ambos possuíam o mesmo plano com a 

Pax Nacional (nº. 265836), o que reforça ainda mais os fatos alegados. 

Os requisitos de configuração da união estável estão, portanto, 

devidamente demonstrados, especialmente a vontade de constituição de 

família, que se reflete nos documentos de vida em comum, no 

reconhecimento público de testemunhas, na companhia na hora da morte, 

enfim, pelas provas pré-constituídas que acompanharam a inicial, sem 

necessidade de maior dilação probatória. Diante do exposto, DECLARO a 

convivência, em união estável de Adélia Feitosa e Helio de Souza Soares, 

por 25 (vinte e cinco) anos, até a data de seu óbito, em 23 de março de 

2019, com fulcro no art. 226, §3º da Constituição da República e arts. 

1.723 e seguintes do Código Civil, para que operem seus jurídicos e legais 

efeitos. Transitada em julgado, procedam-se as baixas e anotações legais, 

arquivando-se os autos, independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2019. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409067 Nr: 9572-79.1997.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUEIRERO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÔNIA MARIA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÔNICA JESUS DEL 

POSSO, para devolução dos autos nº 9572-79.1997.811.0041, Protocolo 

409067, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409072 Nr: 7334-24.1996.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUERREIRO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÔNIA MARIA SILVA GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÔNICA JESUS DEL 

POSSO, para devolução dos autos nº 7334-24.1996.811.0041, Protocolo 
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409072, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941294 Nr: 55336-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMYS EDUARDO MARTINS MAZUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VERA LÚCIA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU MUCIO GALVAO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA VETTORI 

SANTAMARIA STABILE, para devolução dos autos nº 

55336-92.2014.811.0041, Protocolo 941294, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351398 Nr: 21972-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADJA MARA NEVES NETO YOSHIDA, C. A. N. Y, L. K. 

N. E. Y, G. H. N. Y

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUCIANO OSSAMU YOSHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, 

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JEAN WALTER 

WAHLBRINK, para devolução dos autos nº 21972-42.2008.811.0041, 

Protocolo 351398, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887539 Nr: 21636-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIA EMIKO SHINOHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SHOZI SHINOHARA, ESPOLIO DE 

NABUCA WATANABE SHINOHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO DE LIMA 

BARROS - OAB:8068/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO PAULO 

VINHA BITTAR, para devolução dos autos nº 21636-28.2014.811.0041, 

Protocolo 887539, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1042867-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO ETERNO MONTALVAO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA OAB - MT1760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONOR PRADO MACHADO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1042867-21.2019.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: ALUISIO ETERNO MONTALVAO INVENTARIADO: 

LEONOR PRADO MACHADO Vistos etc. 1. Custas recolhidas, id. 

24384420. 2. Em face dos elementos constantes dos autos, é possível a 

observância do rito do arrolamento sumário, em atenção ao disposto nos 

arts. 659 a 663 do Código de Processo Civil, ressalvada, desde já, a 

possibilidade de conversão para o rito do inventário ou de arrolamento 

comum. 3. Nomeio como inventariante Aluizio Eterno Montalvão, 

independentemente de assinatura do termo de compromisso. 4. Deverá a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos certidão de 

inexistência de testamento deixado pela autora da herança, expedida pela 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados. 5. Determino a 

utilização do sistema BACENJUD em nome de Leonor Prado Machado, CPF 

nº 111.424.641-72, para verificação de existência de ativos em nome da 

falecida. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome da de 

cujus. Os autos permanecerão em gabinete até que a indicação de 

existência/inexistência de ativos financeiros seja informada a este Juízo, 

via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja 

valores, estes devem ser transferidos para conta judicial, devidamente 

vinculada a estes autos. 6. Intimem-se as partes para que, em 15 (quinze) 

dias, regularizem a doação do imóvel por meio de escritura pública de 

doação. 7. Outrossim, em face do disposto nos arts. 659, §2º e 662, as 

questões relacionadas a débito tributário relacionado à sucessão, não 

obstará a conclusão deste processo, já que a Fazenda Pública dispõe de 

meios legais específicos para a cobrança, e será intimada, ao final, para 

lançamento, em sendo o caso. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de 

dezembro de 2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1029245-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE FREITAS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

ANDRE ROCHA DE SOUZA OAB - MT20964/O (ADVOGADO(A))

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANA DE BRITO GOULART (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1029245-69.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE FREITAS GARCIA REQUERIDO: GIOVANA 

DE BRITO GOULART Vistos etc. Postula o autor pelo aditamento da 

exordial, a fim de incluir a infante Ana Luiza Goulart Garcia no polo ativo 

da presente ação. Tendo em vista que, não houve a citação da parte 

contrária, defiro, em parte, o pedido do requerente, pelo que, determino 

que, a guarda da pequena menina seja discutida nesta demanda. Via de 

consequência, determino que, a guarda de Ana Luiza Goulart Garcia, seja 

exercida de forma compartilhada entre os seus genitores. Designo 

audiência de conciliação, para o dia 18 de fevereiro de 2020, às 08:00 

horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se e 

intime-se no endereço descrito no id.24250436. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 

de dezembro de 2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1060362-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERREIRA BUCHELT ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE OAB - MT23290/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA ANDRADE (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ
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SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1060362-78.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): JESSICA FERREIRA BUCHELT ANDRADE RÉU: DIEGO DA 

SILVA ANDRADE Vistos etc. A demanda fora distribuída para esta Vara 

Judicial, no entanto fora o nobre juízo da 4ª Vara Especializada de Família 

e Sucessões de Cuiabá/MT, o prolator da decisão que fixou os alimentos 

em favor da autora, em Ação de n° 1017929-30.2017.8.11.0041, conforme 

documento constante do Id. 27519639. Sobre o tema é importante lembrar 

que, o art. 516, II do CPC dispõe: “A execução, fundada em título judicial, 

processar-se-á perante: ... II. o juízo que decidiu a causa no primeiro grau 

de jurisdição.” (grifo nosso) Diante do exposto, determino a remessa dos 

presentes autos, ao insigne juízo da 4ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e anotações. 

Cumpra-se com a máxima urgência. Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2019. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013801-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA SILVA E LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT5950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELE CRISTIANE LEMMERTZ MANTOVANI (RÉU)

DANIEL ALBERTO LEMMERTZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO DE OLIVEIRA RUAS OAB - RS88396 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1013801-30.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): AUREA SILVA E LIMA RÉU: GABRIELE CRISTIANE LEMMERTZ 

MANTOVANI, DANIEL ALBERTO LEMMERTZ Vistos etc. Intimem-se as 

partes por meio de seus cultos advogados, para que, se manifestem, em 

05 (cinco) dias, apresentando as provas que, pretendem produzir. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2019. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004206-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS OAB - MT9136/O (ADVOGADO(A))

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENZO CALIL TREVISAN (RÉU)

GABRIEL RAMOS TREVISAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT6398-O (ADVOGADO(A))

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT15111-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1004206-07.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA CORREA DA COSTA RÉU: ENZO CALIL 

TREVISAN, GABRIEL RAMOS TREVISAN Vistos etc. Intimem-se as partes 

por meio de seus cultos advogados, para que, se manifestem, em 05 

(cinco) dias, apresentando as provas que, pretendem produzir. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2019. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0007972-37.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO BARBA MARTINS (REQUERENTE)

FRANCISCO AIMORE BARBA MARTINS (REQUERENTE)

LILIANA APARECIDA CORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE LUIZ CARLOS FARIA MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Remeto os autos ao Cartório, 

para as providências que se mostrarem pertinentes. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0051335-30.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALANSEN FAGNER DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CARLOS ALBERTO SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

E. S. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0051335-30.2015.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ALANSEN 

FAGNER DE OLIVEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EMANNUELLY 

SOUZA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SOARES, MARIA JOSE DE 

SOUZA Vistos. Sobre o requerimento de id 27227053, diga a parte 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de dezembro de 2019. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043016-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA KATHLEEN MATOS GARCIA DA SILVA (AUTOR(A))

DEBORAH PHRISCILLA MATOS GARCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANAIL ROSA MARINS (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1043016-51.2018.8.11.0041. AUTOR(A): DEBORAH PHRISCILLA MATOS 

GARCIA DA SILVA, JULIA KATHLEEN MATOS GARCIA DA SILVA RÉU: 

VANAIL ROSA MARINS Vistos, A inicial deverá ser novamente emendada, 

para relacionar todos os sobrinhos do falecido, com suas qualificações 

completas, em atendimento ao disposto no art. 319 e seus incisos, do 

Código de Processo Civil, para que sejam devidamente citados. Concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias, para tal, sob pena de indeferimento. As demais 

questões serão analisadas posteriormente à emenda da inicial, se for o 

caso. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 0002658-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FABRINNY MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FABRINNY MEDEIROS OAB - MT5940-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA PALMA SIMAO MEDEIROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))
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CERTIFICO que nesta data foi realizada a intimação via DJE do requerente, 

objetivando a apresentação dos dados relativos à certidão de casamento 

para posterior expedição do mandado de averbação do divórcio.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020316-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILIA BRAGA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12861-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMINDO RODRIGUES DE MORAES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LOURDES RODRIGUES BRAGA SILVA (HERDEIRO)

LUZINETE RODRIGUES BRAGA DOS REIS (HERDEIRO)

MARIELLY MORAES PEREIRA (HERDEIRO)

PAULO HENRIQUE BRAGA DE MORAES (HERDEIRO)

JOAO LUIZ BRAGA DE MORAES (HERDEIRO)

ELIZABETE BRAGA DE MORAES (HERDEIRO)

LUCINETE BRAGA MORAES (HERDEIRO)

CARLOS ALBERTO RODRIGUES BRAGA (HERDEIRO)

 

CERTIFICO que nesta data foi realizada a intimação via DJE do(a) 

advogado(a) da parte requerida, objetivando o cumprimento integral da 

sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0051335-30.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALANSEN FAGNER DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CARLOS ALBERTO SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

E. S. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

0051335-30.2015.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ALANSEN 

FAGNER DE OLIVEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EMANNUELLY 

SOUZA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SOARES, MARIA JOSE DE 

SOUZA Vistos. Trata-se de Ação de Guarda c/c Exoneração de 

Alimentos, na qual o requerente busca para si a guarda da filha (10 anos), 

que por sua vez, perdeu sua genitora em 2014. Com o falecimento da mãe, 

a criança passou a ficar sob os cuidados da avó materna, e ao autor foi 

regulamentado o direito de convivência. Na petição retro, o pai busca 

garantir o direito de estar na companhia da filha nas festividades de natal 

e ano novo. No despacho n. 23706759 foi determinada a intimação da 

parte requerida para que se manifestasse sobre o pedido do autor, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Contudo, nesta data obtivemos a informação, 

pelo suporte técnico, que nos processos que tramitam sob segredo, a 

publicação só pode ser feita efetivamente pela Secretaria da Vara, e as 

intimações eletrônicas processadas pelo gabinete não são levadas a 

efeito; foi justamente o que ocorreu. Mas fato estranho é que o sistema 

não faz nenhum alerta nesse sentido, o que considero uma falha, a ser 

sanada. Em que pese o despacho deste juízo, no sentido de não analisar o 

requerimento do autor sem antes oportunizar a parte requerida o direito de 

manifestação, isso não foi possível em razão de fatos alheios, e que até 

então não eram de conhecimento do juízo. Não obstante, saliento que a 

parte não poderá ficar tolhida da análise de seu pedido em razão do 

ocorrido, pelo que passo à sua análise. É inconteste que a convivência da 

infante com seus familiares, tanto paternos quanto maternos, é essencial 

ao seu bom desenvolvimento; é no seio familiar que a criança se sente 

segura, amada e protegida. No entanto, vejo que deferir a saída da infante 

do seio familiar de sua guardiã (avó materna) da forma como pretende o 

pai, seria prejudicial à criança, ainda mais se considerarmos que para o 

natal faltam apenas 07 (sete) dias. A essa altura, aquela família já deve ter 

se programado para a data, contando com a presença da pequena 

Emannuelly, pois, até que sobrevenha decisão em sentido oposto, é lá que 

reside de forma fixa, que passa a maior parte do tempo. Permitir que se 

ausente no dia do natal e ainda sem conhecimento da outra parte 

envolvida, que a esta altura já deve estar programada para a 

comemoração, seria por demais invasivo, já que essa data (natal) é 

carregada por um sentimento de fraternidade, união, amor e solidariedade, 

e as pessoas, geralmente as mais próximas, costumam se reunir para 

celebrar esse sentimento que o natal nos rememora, de estar na essência 

do seio familiar. Não estou com isso denotando que o pai não represente 

ser uma pessoa próxima da filha. Absolutamente não, mas a dizer que o 

núcleo familiar habitual e genuinamente experimentado pela criança na 

grande parte de sua vida, é o da família materna. Nesse sentido, visando 

garantir também o direito do genitor de celebrar com a filha, e de tê-la ao 

seu lado também nas festividades, que só se encerram depois do advento 

do ano novo, acolho parcialmente o pedido,e concedo ao requerente o 

direito de estar na companhia da filha na virada de ano, a saber, das 08:00 

horas do dia 31.12.2019 às 18:00 horas do dia 01.01.2020, quando então 

deverá devolvê-la no lar habitual (avó materna). Findo o recesso forense, 

voltem-me conclusos para melhor análise. A presente decisão deverá ser 

publicada pela Secretaria desta Vara, urgentemente, visando garantir que 

a parte requerida dela tome conhecimento o quanto antes possível. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208040 Nr: 19375-08.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASOP, LCDOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DE ARRUDA PINTO - 

OAB:2425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VÂNILA JUDITH 

CORREA DE MATOS SEGATTO PEREIRA, para devolução dos autos nº 

19375-08.2005.811.0041, Protocolo 208040, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438171 Nr: 10730-38.1998.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO GOMES BEZERRA, FÀTIMA SUELI DA CRUZ 

PERALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUARI JOSÉ REGIS 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 10730-38.1998.811.0041, Protocolo 

438171, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792290 Nr: 46385-80.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IIDVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDV, EDMG-SEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

FEGURI, para devolução dos autos nº 46385-80.2012.811.0041, Protocolo 

792290, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1046560-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICEIAS DE ARRUDA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ARRUDA CANDIDO DE MELO (RECONVINDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1046560-13.2019.8.11.0041. RECONVINTE: NICEIAS DE ARRUDA 

RECONVINDO: THIAGO ARRUDA CANDIDO DE MELO Vistos. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, parágrafo 

2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Curatela proposta 

por Nicéias de Arruda em face de Thiago Arruda Cândido de Melo. Diante 

da plausibilidade do pedido, conferida pelo documento nº 25041087 – fl. 6, 

defiro o pedido de curatela provisória e nomeio a requerente Nicéias de 

Arruda como curadora provisória, mediante compromisso. Cite-se e 

intime-se o requerido para comparecer perante este Juízo no dia 20 de 

fevereiro de 2020, às 15h30min para ser entrevistado. Após a audiência, 

poderá o requerido impugnar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, 

consoante o art. 752 do Novo Código de Processo Civil. No ato da citação, 

o ilustre oficial de justiça deverá informar se o requerido encontra-se em 

condições de locomoção para se apresentar em Juízo. Com as 

informações, conclusos. Conste do mandado que o mesmo poderá 

impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a realização da 

audiência. Cite-se mediante as cautelas e advertências legais. Notifique-se 

o Ministério Público. Sirva cópia da presente como mandado. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0051335-30.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALANSEN FAGNER DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CARLOS ALBERTO SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

E. S. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

0051335-30.2015.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ALANSEN 

FAGNER DE OLIVEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EMANNUELLY 

SOUZA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SOARES, MARIA JOSE DE 

SOUZA Vistos. Trata-se de Ação de Guarda c/c Exoneração de 

Alimentos, na qual o requerente busca para si a guarda da filha (10 anos), 

que por sua vez, perdeu sua genitora em 2014. Com o falecimento da mãe, 

a criança passou a ficar sob os cuidados da avó materna, e ao autor foi 

regulamentado o direito de convivência. Na petição retro, o pai busca 

garantir o direito de estar na companhia da filha nas festividades de natal 

e ano novo. No despacho n. 23706759 foi determinada a intimação da 

parte requerida para que se manifestasse sobre o pedido do autor, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Contudo, nesta data obtivemos a informação, 

pelo suporte técnico, que nos processos que tramitam sob segredo, a 

publicação só pode ser feita efetivamente pela Secretaria da Vara, e as 

intimações eletrônicas processadas pelo gabinete não são levadas a 

efeito; foi justamente o que ocorreu. Mas fato estranho é que o sistema 

não faz nenhum alerta nesse sentido, o que considero uma falha, a ser 

sanada. Em que pese o despacho deste juízo, no sentido de não analisar o 

requerimento do autor sem antes oportunizar a parte requerida o direito de 

manifestação, isso não foi possível em razão de fatos alheios, e que até 

então não eram de conhecimento do juízo. Não obstante, saliento que a 

parte não poderá ficar tolhida da análise de seu pedido em razão do 

ocorrido, pelo que passo à sua análise. É inconteste que a convivência da 

infante com seus familiares, tanto paternos quanto maternos, é essencial 

ao seu bom desenvolvimento; é no seio familiar que a criança se sente 

segura, amada e protegida. No entanto, vejo que deferir a saída da infante 

do seio familiar de sua guardiã (avó materna) da forma como pretende o 

pai, seria prejudicial à criança, ainda mais se considerarmos que para o 

natal faltam apenas 07 (sete) dias. A essa altura, aquela família já deve ter 

se programado para a data, contando com a presença da pequena 

Emannuelly, pois, até que sobrevenha decisão em sentido oposto, é lá que 

reside de forma fixa, que passa a maior parte do tempo. Permitir que se 

ausente no dia do natal e ainda sem conhecimento da outra parte 

envolvida, que a esta altura já deve estar programada para a 

comemoração, seria por demais invasivo, já que essa data (natal) é 

carregada por um sentimento de fraternidade, união, amor e solidariedade, 

e as pessoas, geralmente as mais próximas, costumam se reunir para 

celebrar esse sentimento que o natal nos rememora, de estar na essência 

do seio familiar. Não estou com isso denotando que o pai não represente 

ser uma pessoa próxima da filha. Absolutamente não, mas a dizer que o 

núcleo familiar habitual e genuinamente experimentado pela criança na 

grande parte de sua vida, é o da família materna. Nesse sentido, visando 

garantir também o direito do genitor de celebrar com a filha, e de tê-la ao 

seu lado também nas festividades, que só se encerram depois do advento 

do ano novo, acolho parcialmente o pedido,e concedo ao requerente o 

direito de estar na companhia da filha na virada de ano, a saber, das 08:00 

horas do dia 31.12.2019 às 18:00 horas do dia 01.01.2020, quando então 

deverá devolvê-la no lar habitual (avó materna). Findo o recesso forense, 

voltem-me conclusos para melhor análise. A presente decisão deverá ser 

publicada pela Secretaria desta Vara, urgentemente, visando garantir que 

a parte requerida dela tome conhecimento o quanto antes possível. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. Sergio Valério 

Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1048236-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PIAIA PAEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. O. P. P. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1048236-93.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: RAFAEL PIAIA PAEL Endereço: RUA PROFESSOR 

FÉLIX DE MIRANDA, 94, CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-480 

REQUERIDO: Nome: ALLANA LIMA OLIVEIRA PIAIA PAEL Endereço: RUA 

E, 482, JARDIM BRASIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78052-512 FINALIDADE: Nos 

termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para manifestar sobre a certidão negativa , no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 18 de dezembro de 2019. (Assinado Eletronicamente) Marya 

S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 
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Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010414-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BOTELHO COELHO VAZ CURVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

joao carlos vaz curvo (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1010414-70.2019.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Compulsando os autos verifica-se, 

o executado apresentou embargos de declaração no Id 23946028, ao que 

consta, sob o argumento de que haveria omissão na decisão que rejeitou 

a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida por este Juízo no Id 

22030488, tendo em vista que, segundo, entende, não poderia ter sido 

determinada a intimação da parte exequente/embargada, para a 

atualização dos valores cobrados, sem demonstrar que houve a análise 

dos recibos de depósitos juntados pelo executado/embargante. 

Prossegue, afirmando, ainda, se não houve impugnação quanto aos 

recibos anexados, estes teriam validade para comprovação do 

pagamento, e, ao final, pede o acolhimento destes embargos de 

declaração para suprimento da omissão apontada, “para o fim de 

determinar, ao menos, recebido como meio de prova de quitação dos 

Alimentos cobrados INDEVIDAMENTE (comprovantes de depósitos 

anexados pelo Embargante de 2015 a 2019), que NÃO Foram Impugnados 

PELO AUTOR, aqui Embargado”, e, pretende, também, a realização de 

prova pericial, visando a comprovação de sua afirmativa de pagamento 

dos mencionados valores em execução, além da justiça gratuita, Id 

21559552-Pág. 1. O exequente/embargado, conforme oportunizado, 

manifestou no Id 24028213, discordando do pedido de justiça gratuita 

formulado pelo executado, porque estaria inclusive agindo de má-fé, uma 

vez que “trata-se de um advogado bastante atuante na área empresarial, 

sócio proprietário dos escritórios de Advocacia “SVC ASSOCIADOS”, e 

SCARCELLI MORAES ASSESSORIA EMPRESARIAL,” possuindo patrimônio 

suficiente para arcar com o pagamento de custas processuais. Diante 

disso, não comprovação de hipossuficiência, postulou que o executado 

juntasse aos autos declaração de imposto de renda da sua pessoa física 

e jurídica, bem como movimentação do escritório/pessoa jurídica do 

executado, dos últimos doze meses. O exequente manifestou, também, no 

Id 24076892, trazendo aos autos planilha-demonstrativo de valor que 

ainda seria devido pelo executado/embargante, e, requer inclusive a 

penhora no rosto dos autos do processo n. 9920-92.2000.811.0041, que 

tramita no r. Juízo da 9ª Vara Cível desta Comarca. O executado, aliás, 

voltou a manifestar nos autos, Id 24382892, reafirmando que nada mais 

seria devido ao exequente/embargado, relativamente às prestações 

alimentícias e plano de saúde, pois, segundo reafirma, os valores 

cobrados pelo exequente, referentes aos meses de 01/2015 a 02/2019 

(alimentos e plano de saúde) estariam pagos, conforme recibos anexos (Id 

19334791 e Id 19334791), requerendo, por isso, a extinção do presente 

cumprimento de sentença, em razão do referido pagamento integral da 

dívida alimentar. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, não obstante o 

argumentado pelo executado, ora embargante, não vislumbro na decisão 

de Id 22030488, a existência de nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, muito menos a mencionada omissão, mormente 

porque expressamente decidido o seguinte, em suma: (...) “Logo, por 

tratar-se de ônus do devedor/Executado (comprovar efetivamente que 

efetuou o pagamento do débito alimentar), não vejo como acolher o pedido 

de expedição de ofício à instituição bancária para apresentação de 

extratos bancários da parte contrária, mesmo porque, tal providência, é 

extremamente drástica, e invasiva, eis que viola o sigilo bancário, 

assegurado constitucionalmente, e, consequentemente deixo de acolher o 

pedido de suspensão do feito, merecendo pelas razões acima exposta o 

feito prosseguir.” “Assim concluo, e para que não restem dúvidas, me 

reporto, como fundamento, ao seguinte julgado/entendimento, vejamos: 

“EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE EXPEDIÇÃO 

DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DO DEVEDOR DE 

COMPROVAR O ADIMPLEMENTO DA VERBA ALIMENTAR A QUE ESTÁ 

OBRIGADO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Por 

força do disposto no art. 373, II, do CPC, cabe ao alimentante comprovar o 

adimplemento integral da prestação alimentar executada, como fato 

impeditivo do direito reclamado pelo alimentando, com o que correto o 

indeferimento do pedido de expedição de ofício à instituição bancária para 

apresentação de cópia dos extratos bancários da conta bancária da 

exequente. 2. Além disso, a providência pretendida é extremamente 

drástica e invasiva, eis que viola o sigilo bancário, assegurado 

constitucionalmente. RECURSO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 

70076181981, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 11-12-2017).” (...) 

“Outrossim, objetivando dar prosseguimento e conclusão a este 

cumprimento de sentença, considerando que ao manifestar no Id n. 

19334791 – Pág. 1, o Executado, como dito anteriormente, requereu os 

benefícios da justiça gratuita que foi impugnado pelo Exequente, Id n. 

19596537 – Pág. 3, sendo, posteriormente, reiterado tal pedido pelo 

Executado, Id n. 21559552, com a juntada do documento de Id n. 

21559554, em observância ao contraditório, nos termos do artigo 437, § 

1º, oportunize-se a manifestação da parte Exequente no prazo de 15 

(quinze) dias, através de seu d. patrono acerca do contido na cópia da 

declaração do Imposto de Renda apresentada pelo Executado, Id n. 

21559554, podendo requerer o que mais entender de direito.” “Deve, 

ainda, a parte Exequente, diante do decidido anteriormente, apresentar 

demonstrativo de débito atualizado, se for o caso.” (...) Desta forma, para 

que não restem dúvidas, diante do que já decidido por este Juízo, não há 

que se falar, também, em omissão, pelo fato deste Juízo determinar a 

intimação da parte exequente para “apresentar demonstrativo de débito 

atualizado, se for o caso”, uma vez que, por óbvio, diante desta 

determinação, inclusive condicionada, certamente depois de oportunizado 

o contraditório, se eventualmente constatado irregularidade no cálculo do 

exequente/embargado e/ou efetiva comprovação de pagamento, nestes 

autos, por parte do executado/embargante, nos termos da lei e 

jurisprudência, não seria possível a continuidade deste cumprimento de 

sentença. Portanto, a oportunização de manifestação do 

exequente/embargado, inclusive contribui, para a uma melhor resolução 

deste cumprimento de sentença. Desta forma, o que resulta evidente, no 

caso em pauta, é o descontentamento do executado/embargante com o 

resultado da decisão objeto destes embargos de declaração. Logo, não há 

como acolher os embargos de declaração, pois, querendo, existe recurso 

apropriado, para fins de eventualmente modificar a decisão questionada. 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (..) OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DA 

DECISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) Não se admite, no âmbito dos embargos 

declaratórios, a rediscussão da matéria julgada, pois recurso inábil a 

substituir a decisão prolatada...”(ED nº 70068094457, TJRS, Julgado em 

16/03/2016). Ainda: “...Os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem 

rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativos 

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a 

ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram 

presentes na hipótese.” (N.U 0011901-51.2015.8.11.0003, EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019) Pelo exposto, com estas 

considerações, rejeito os embargos de declaração interpostos no Id 

23946028, nos termos acima decidido e do que será a seguir determinado. 

No mais, objetivando dar prosseguimento a este processo, com a 

resolução das demais questões, primeiramente, para não haver dúvidas, 

intime-se o executado para manifestar no prazo de dez dias, quanto à 

necessidade de melhor esclarecer a sua situação econômica atual, 

mormente quanto aos rendimentos provenientes de pessoa(s) jurídica(s), 

Id 24028213 - Pág. 3, sob pena de não ter acolhido o pedido de justiça 

gratuita, e, ainda quanto a alegação de “má-fé processual”, Id 24028213 - 

Pág. 1. Após, considerando a alegação de pagamento por parte do 

executado, diante dos documentos que juntou aos autos, com pretensão 

inclusive de extinção do presente feito, mediante resolução do mérito, sob 

a alegação de pagamento integral do débito e cumprimento da obrigação, 

Id 24382892-Pág. 2, intime-se, ainda, o exequente, para que manifeste em 

dez dias, e, em seguida, voltem os autos imediatamente conclusos para 

análise das demais questões pendentes de resolução. Intimem-se e 

cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1059030-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENTO DA SILVA NETO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1059030-76.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:IVONE ALVES DE 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINDOLFO MACEDO DE 

CASTRO, JULIANA MACEDO FOLES POLO PASSIVO: JOAO BENTO DA 

SILVA NETO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 04/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075. BEM COMO RECOLHER E JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

PARA FINS DE CITAÇÃO. . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018869-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ULPIANO FERREIRA GUSMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA CAMPOS DA SILVA GUSMAO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1018869-24.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:ULPIANO 

FERREIRA GUSMAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

TOBIAS CHAVES DA SILVA POLO PASSIVO: LETICIA CAMPOS DA SILVA 

GUSMAO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 12/02/2020 Hora: 17:00 , no endereço: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023423-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT8637-O (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT8534-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON LOPES DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1023423-36.2018.8.11.0041 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCEL LOUZICH 

COELHO, LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA POLO 

PASSIVO: EDMILSON LOPES DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 13/02/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA 

MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1058794-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. M. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. C. (RÉU)

E. M. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1058794-27.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:WALEN ROBSON 

MARQUES DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREY 

REVELES KIST, RODRIGO LUIS FERREIRA POLO PASSIVO: ELAYNE 

MALAQUIAS DE CAMPOS e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 03/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010411-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BOTELHO COELHO VAZ CURVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

joao carlos vaz curvo (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1010411-18.2019.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença. Vistos, etc... Intime-se o Executado, via DJE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre o informado e 

pretendido pelo Exequente no Id n. 25872991. Após, oportunize-se a 

manifestação do Exequente, pelo prazo de 10 (dez) dias, inclusive, sobre 

a petição de Id n. 26435031 e os documentos que a acompanham. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1041172-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES OAB - MT20396-O 

(ADVOGADO(A))

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

T. M. B. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

E. A. F. (TESTEMUNHA)

J. K. D. A. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1041172-66.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: GISELLE GREGORIO DA SILVA Endereço: RUA 

OITO, 27, RESIDENCIAL ANA MARIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-316 

REQUERIDO: Nome: JONATHAS LEITE MOREIRA Endereço: AVENIDA 

MÁRIO AUGUSTO VIEIRA, 269, Cond. Morad. Bloco 06, Apt. 202,, 

MORADA DO OURO II, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-734 FINALIDADE: Nos 

termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para impugnar a contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 18 de dezembro de 2019. (Assinado Eletronicamente) Marya 

S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1030470-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LORRA BAPTISTA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA CAVALCANTE DOS SANTOS MACHADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1030470-27.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:FELIPE LORRA 

BAPTISTA MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO DA 

COSTA TEIXEIRA POLO PASSIVO: MAYARA CAVALCANTE DOS SANTOS 

MACHADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Instrução e Julgamento 

Sala: INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - 4ª VARA FAMÍLIA CUIABÁ Data: 

12/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1054833-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1054833-78.2019.8.11.0041 Ação: 

Declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha 

de bens. Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual 

necessidade de revogação, nos termos da lei. Considerando que é dever 

do Juiz adequar o procedimento às necessidades das partes, inclusive, a 

fim de se evitar o deslocamento da parte contrária para audiência, cujo 

resultado não se sabe, entendo prudente, neste caso, deixar de designar 

audiência de conciliação, até porque, se necessário, o Código de 

Processo Civil em seu artigo 139, inciso V, autoriza, a qualquer tempo, 

promover a autocomposição. Dito isso, determino a citação da Requerida, 

por carta precatória, quanto aos termos da ação e, para querendo, 

contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se constar as 

advertências legais de que não contestada à ação presumir-se-ão aceitos 

os fatos alegados pela Requerente (art. 344 do CPC). Independentemente 

de apresentação ou não de contestação, caso seja apresentada e do que 

nela alegar, embora tenha data mais próxima na pauta deste Juiz, porém, 

dada a necessidade de expedição de carta precatória, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para 31/03/2020 ás 13:30 horas. 

Intimem-se as partes, a Requerente pessoalmente, e a Requerida pela 

mesma carta precatória de citação, para comparecerem na audiência 

acima designada, acompanhados de testemunhas a serem arroladas ou 

ratificadas, havendo interesse, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357 § 4º 

do CPC). Observo, entretanto, de acordo com o art. 455 do novo CPC, 

ressalvada as hipóteses do § 4º incumbe ao advogado da parte 

interessada (se não for o caso de comparecimento independente de 

intimação) informar ou intimar mediante carta, com aviso de recebimento, 

a(s) testemunha(s) arrolada(s) do dia hora e local da audiência designada, 

e, “juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento” (§ 1º do art. 455 CPC). A eventual inércia do 

advogado no que se refere à intimação das testemunhas que tiver 

arrolado ou que tenha se comprometido a levar à audiência, 

independentemente de intimação, importará na presunção de desistência 

da inquirição (art. 455, §§ 2º 3º, CPC). A testemunha que intimada na 

forma do § 1o ou do § 4o, (art. 455 CPC) deixar de comparecer sem motivo 

justificado será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. 

Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. Ressalto que o(s) 

mandado(s) a ser(em) expedido(s) nestes autos, seja de intimação ou de 

citação, deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos 

artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em 

conta que as ações de competência desta Vara Especializada de Família e 

Sucessões, são sempre de casos especiais que em sua maioria envolve 

interesse de menores e incapazes e são de cunho de ações de Estado de 

conformidade com o ordenamento jurídico, devendo as intimações e 

citações serem feitas sempre na pessoa das partes (autor, réu e as 

testemunhas arroladas pela Defensoria Pública). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035862-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1035862-79.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ALINY CRISTINY DA SILVA Endereço: RUA 

DEZESSETE, 14, qd 18, TANCREDO NEVES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78053-575 REQUERIDO: Nome: CARLOS ROGERIO DOS SANTOS 

Endereço: Avenida Jardim América, 1746, São José, VILHENA - RO - CEP: 

76980-306 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono 

o feito para INTIMAÇÃO a Exequente, através de sua d. patrona, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar demonstrativo de débito atualizado 

nos autos, conforme decisão de Id 25531623 . Cuiabá - MT, 18 de 

dezembro de 2019. (Assinado Eletronicamente) Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0001197-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. M. C. C. D. S. (EXEQUENTE)

J. B. C. D. S. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCIA SAN MARTINS DA PAIXAO OAB - 384.229.991-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. C. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA OAB - MT19307/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONAMENTO FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO DO EXECUTADO para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentar nos autos conta bancária (n. da conta, agência, 

nome e CPF do titular...) para transferência dos valores penhorados no Id 

n. 23104961, pelo sistema Bacenjud, consoante Decisão Judicial Id n. 

24537745. Cuiabá - MT, 18 de dezembro de 2019. (Assinado 

Eletronicamente) Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0020681-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. A. B. (EXEQUENTE)

A. N. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MONNY VENICIA VICTOR COELHO AGUIAR SILVA OAB - MT6976-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA OAB - MT9609-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4839-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0020681-26.2016.8.11.0041 Ação: 

Obrigação de fazer. Vistos, etc... Com fulcro no artigo 145, §1°, do CPC., 

declaro, por motivo de foro íntimo, suspeito no presente feito. 

Encaminhe-se ao substituto legal. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0020681-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. A. B. (EXEQUENTE)

A. N. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MONNY VENICIA VICTOR COELHO AGUIAR SILVA OAB - MT6976-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA OAB - MT9609-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4839-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0020681-26.2016.8.11.0041 Ação: 

Obrigação de fazer. Vistos, etc... Com fulcro no artigo 145, §1°, do CPC., 

declaro, por motivo de foro íntimo, suspeito no presente feito. 

Encaminhe-se ao substituto legal. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0031396-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA VIEIRA DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT8637-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE EDSON DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 0031396-64.2015.8.11.0041 Parte 

Autora: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANDRESSA VIEIRA DE ARAUJO 

Parte Requerida: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESPOLIO DE EDSON DE 

ARAUJO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE ANDRESSA 

VIERA DE ARAUJO,portadora do RG n°.2195123-3 SSP/MT e CPF n° 

037652.321-22, PARA QUE SE MANIFESTE INTERESSE NO PROCESSO EM 

CINCO DIAS, SOB PENA DE REMOÇÃO OU EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO, 

CONFORME DETERMINADO NO DESPACHO DE ID: 23445660, FLS. 154 

DESPACHO:Vistas, etc... Atento ao Certificado as fls. 152/153, quanto a 

inércia do advogado, intime-se a inventariante pessoalmente para que 

manifeste interesse no processo em Cinco dias, sob pena de remoção ou 

extinção e arquivamento, nos termos dos artigos 485 § 1° e 622 do CPC, 

providenciando e requerendo o que mais de direito, em observância do 

determinado por este Juízo as fls. 138/138v e do que mais consta dos 

autos. Apos, voltem conclusos para analise. Intimem—se. Cuiabá, 27 de 

fevereiro de 2019. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032621-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU ALVES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA MORAES DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Termo de Audiência Autos n. 

1032621-63.2019.8.11.0041 – Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável com Partilha de Bens Finalidade: Conciliação Local/Data/Horário: 

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019, às 17:00 horas P r e s e n t e s 

Conciliadora: - Zamaris Patrícia Dias de Souza Requerido: - Irineu Alves 

Santos, RG: 11047798 SJ/MT, CPF: 785.558.171-53 Ocorrência: Aberta a 

audiência, restou prejudicada a tentativa de conciliação em razão da não 

citação e intimação da Requerida, a qual não foi citada e intimada, 

conforme id. 26240700. Ausente também o patrono do Autor. Presente o 

Autor, o mesmo pediu o prazo de 30 (trinta) dias para informar o endereço 

da Requerida. Deste modo, encaminho os autos ao MM. Juiz para 

deliberações. (audiência encerrada às 17:10 horas) Deliberações Em 

seguida foi proferido o seguinte despacho: Vistos, etc... Acolho o pedido e 

concedo o prazo de 30 (dias) dias ao Autor para manifestar nos autos 

com o endereço da Requerida, sob pena de extinção e arquivamento. 

Após, voltem-me conclusos. Nada mais havendo a registrar, o MM. Juiz 

determinou o encerramento deste termo, que lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu ____________ Zamaris Patrícia Dias de Souza, 

que o digitei e subscrevi.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 884823 Nr: 19744-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECD, ADCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452, AILSON PAULINO RAMOS - OAB:7452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE CARLOS 

DAMACENO JUNIOR, para devolução dos autos nº 

19744-84.2014.811.0041, Protocolo 884823, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117884 Nr: 6782-15.2003.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRF, ZSCRC, CAAR, MJADVG, JRDVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT, DÉCIO ARANTE FERREIRA - OAB:5920, DÉCIO ARANTES 

FERREIRA - OAB:5.920/MT, DECIO ARANTES FERREIRA - OAB:5920/MT, 

JULIANA MOURA NOGUEIRA - OAB:7.920/MT, LUIZ JOSE FERREIRA - 

OAB:8.212, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:11.039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ JOSÉ 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 6782-15.2003.811.0041, 

Protocolo 117884, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337896 Nr: 8653-07.2008.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSDOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE WILZEM MACOTA - 

OAB:7481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:4654

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GRASIELLY 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 8653-07.2008.811.0041, 

Protocolo 337896, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1150187 Nr: 31815-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMBF, LN, ADSW, RDN, MLCN, RDAW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJGSDS, EDNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYGIA SPARANO MENNA 

BARRETO FERREIRA - OAB:7.329B/MT, LYZIA SPARANO MENNA 

BARRETO FERREIRA - OAB:7329/MT, RICARDO DE AZEVEDO WATZEL - 

OAB:20.173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ MARCIO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 31815-50.2016.811.0041, 

Protocolo 1150187, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179876 Nr: 27111-14.2004.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DALILA COELHO DA 

SILVA ANUNCIAÇÃO, para devolução dos autos nº 

27111-14.2004.811.0041, Protocolo 179876, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 937451 Nr: 53347-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDSS, ALDSS, EMSDS, MDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NILSON PORTELA 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 53347-51.2014.811.0041, 

Protocolo 937451, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027222-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE JOSEFINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUÃ GABRIEL DE SOUZA SILVA (RÉU)

ANGELICA NASCIMENTO DE SOUZA (RÉU)

LUCAS FELIPE DE SOUZA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 

(vinte) Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

GILPERES FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 

1027222-53.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Guarda]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ELIANE 

JOSEFINA DA SILVA Endereço: RUA TRÊS, N. 197, Q. 20, JARDIM 

INDUSTRIÁRIO II, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-694 POLO PASSIVO: Nome: 

LUÃ GABRIEL DE SOUZA SILVA, menor Endereço: RUA TRÊS, N. 197, Q. 

20, JARDIM INDUSTRIÁRIO II, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-694 Nome: 

LUCAS FELIPE DE SOUZA SILVA, menor Endereço: RUA TRÊS, N. 197, Q. 

20, JARDIM INDUSTRIÁRIO II, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-694 Nome: 

ANGELICA NASCIMENTO DE SOUZA rep. dos menores Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do 

prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem 

como proceder a sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que deferiu a 

liminar/antecipação da tutela, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

edital . DESPACHO/DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

n. 1027222-53.2019.8.11.0041 Ação: Reconhecimento voluntário de 

maternidade socioafetiva. Vistos, etc... Acolho a emenda a inicial de Id n. 

24701153 e determino as retificações e anotações necessárias junto a 

autuação, fazendo constar como parte Requerida a Sra. Angelica 
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Nascimento de Souza. Diante do informado na petição de Id n. 24701153, 

acolho o pedido e determino que cite-se a Requerida, por edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, quanto aos termos da ação e, para querendo, 

contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se constar do edital as 

advertências legais de que não contestada à ação presumir-se-ão aceitos 

os fatos alegados pelo Autor (art. 344 do CPC). Decorrido o prazo e não 

havendo contestação, o que deve ser certificado, fica desde já decretada 

à revelia da Requerida e nos termo do artigo 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil, nomeio-lhe curador Especial o d. Defensor Público Dr. José 

Naaman Khouri, que atua perante esta 4ª Vara Especializada, a quem se 

dará vista dos autos para os fins de direito. Sem prejuízo das providências 

acima, proceda-se a realização de um estudo social, com a oitiva das 

partes, dos menores e de vizinhos, se possível, a fim de constatar os 

fatos alegados e verificar, in loco, a situação noticiada. O laudo deve ser 

juntado no prazo de 30 (trinta) dias. Após, juntado o laudo e manifestação 

do d. Curador, ouça a Requerente, o Ministério Público e, em seguida, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. Assinado eletronicamente por: 

GILPERES FERNANDES DA SILVA 24/10/2019 17:54:57 

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAMCDHSTJB ID do documento: 

25385067 PJEDAMCDHSTJB Imprimir. LIMINAR: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ Processo n. 1027222-53.2019.8.11.0041 Ação: Reconhecimento 

voluntário de maternidade socioafetiva. Vistos, etc... Atento ao informado 

e postulado no Id n. 26385019, considerando a necessidade da 

Requerente em representar os menores, filhos do falecido, a qual já 

possui a guarda de fato, conforme afirmado no pedido inicial, defiro o 

pedido liminar e concedo provisoriamente a guarda das crianças Lucas 

Gabriel de Souza Silva e Lucas Felipe de Souza Silva à Requerente, 

mediante termo. No mais, cumpra-se a Secretaria judicial, com urgência, o 

determinado no Id n. 25385067. Às providências. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 04/12/2019 

17:44:05 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAQDZVSCVS ID do 

documento: 26800448 PJEDAQDZVSCVS Imprimir E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, WILLMA GISELLE SANTOS DE LIMA, digitei. 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1052259-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZANIR ROSA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL LADISLAU DIAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1052259-82.2019.8.11.0041. REQUERENTE: OZANIR ROSA DIAS 

REQUERIDO: MANOEL LADISLAU DIAS Vistos, etc. Tendo em vista o 

Ofício n.º 84/2019 apresentado pela Defensoria Pública, cancelo a 

audiência para a data de 19.12.2019, às 16:15 horas (ID n.º 26061845). 

Trata-se de ação que visa regular os termos da Curatela, pelo que, 

designo audiência para entrevista do requerido (art. 751, do NCPC), no dia 

___12___/__03____/__2020______, às ___13__:__45____ horas. Intime – 

se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1045996-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1045996-34.2019.8.11.0041. REQUERENTE: TELMA PINHEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: BRUNO PINHEIRO DA SILVA Vistos, etc. Tendo em vista o 

Ofício n.º 84/2019 apresentado pela Defensoria Pública, cancelo a 

audiência para a data de 19.12.2019, às 16:30 horas (ID n.º 25713620). 

Trata-se de ação que visa regular os termos da Curatela, pelo que, 

designo audiência para entrevista do requerido (art. 751, do NCPC), no dia 

____12__/___03___/__2020______, às ___14__:__00____ horas. Intime – 

se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1046932-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GRACIANO ITIKAWA (REQUERENTE)

TOSHIO ITIKAWA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GRACIANO ITIKAWA (REQUERIDO)

ANDRE LUIZ ITIKAWA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1046932-59.2019.8.11.0041. REQUERENTE: TOSHIO ITIKAWA, MARIA DE 

FATIMA GRACIANO ITIKAWA REQUERIDO: RICARDO GRACIANO 

ITIKAWA, ANDRE LUIZ ITIKAWA Vistos, etc. Tendo em vista o Ofício n.º 

84/2019 apresentado pela Defensoria Pública, cancelo a audiência para a 

data de 19.12.2019, às 17:00 horas (ID n.º 25717869). Trata-se de ação 

que visa regular os termos da Curatela, pelo que, designo audiência para 

entrevista dos requeridos (art. 751, do NCPC), no dia 

___12___/___03___/__2020______, às ___14__:__15____ horas. Intime – 

se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1049833-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCI DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA OAB - MT0017857A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MATOS BATISTA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1049833-97.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA JUCI DE MATOS 

REQUERIDO: ADRIANO MATOS BATISTA Vistos, etc. Considerando que a 

audiência designada para a data de 27.11.2019 não foi realizada porque 

estava de licença médica, designo audiência para entrevista do requerido 

(art. 751, do NCPC), no dia __28____/__03____/2020, às 

____13_:__15___ horas. Cite-se o interditando e intimem-se as partes 

para comparecerem ao ato, cientificando-o que, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, contados da audiência, poderá impugnar o pedido (art. 752, 

do NCPC). Ciência ao Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004406-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRINNER GARAY PINHO PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS OAB - MT17486/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA GARAY CRISPIM PEDROSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMERI ARRUDA CRISPIM OAB - 991.793.851-68 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004406-77.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BRINNER GARAY PINHO 

PEDROSO RÉU: GIOVANNA GARAY CRISPIM PEDROSO REPRESENTANTE: 

JOSEMERI ARRUDA CRISPIM Vistos, etc. Considerando que a audiência 

designada para a data de 27.11.2019 não foi realizada porque estava de 

licença médica, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, 

para o dia __26____/___03____/_2020_____, às ___14___:_00___ horas 

(art. 693, parágrafo único, NCPC). Intimem-se as partes, por meio dos 

seus representantes legais, cientificando-os para comparecer à 

audiência, acompanhados de seus advogados e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência do 

Autor em extinção e arquivamento do processo e a da Requerida em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá a 

requerida contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. Cientifique-se o 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 

2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033268-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. L. D. C. (RÉU)

M. L. D. C. (RÉU)

E. F. A. L. D. C. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1033268-29.2017.8.11.0041. AUTOR(A): VILMA SOUZA DA SILVA RÉU: 

JOICE CRISTINA LEITE DA CONCEICAO, MARILENE LEITE DA CONCEICAO, 

ERIKA FABIANE APARECIDA LEITE DA CONCEICAO Vistos, etc. Esse 

processo, por seu objeto, deverá tramitar em segredo de justiça, conforme 

preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de 

processo Civil. O pedido liminar será apreciado em audiência. Designo 

audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 

__26____/___03____/___2020____ às___15___:__00____ h. Citem-se os 

requeridos, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 

2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1044915-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1044915-50.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ROSELI OLIVEIRA DA SILVA 

Vistos etc, Diante do pedido da parte autora Id nº 26704205, informando 

que os valores existente no PIS foram transferidos para conta poupança, 

sendo confirmado pelo extrato do Bacenjud ( Id nº 27583993). Assim, 

autorizo a expedição do competente Alvará Judicial, em favor da senhora 

ROSELI OLIVEIRA DA SILVA, determinando o levantamento dos valores 

existente na conta poupança junto à Caixa Econômica Federal, conforme 

extrato do Bacenjud no Id nº 27583993, em nome do falecido senhor 

ADEMAR FREIRE SILVA (CPF nº 553.303.638-53). Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 18 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1041416-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA OAB - MT24488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. R. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. NOS TERMOS DA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR AS PARTES, NA PESSOA DOS 

SEUS RESPECTIVOS ADVOGADO E DEFENSOR PÚBLICO, POR MEIO DO 

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE E VIA SISTEMA, PARA 

MANIFESTAREM-SE ACERCA DO RELATÓRIO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL 

ID. 27293833, NO PRAZO LEGAL. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019. 

SEVERINA JOSE DE ARRUDA ANDRADE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020696-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DE OLIVEIRA LEMOS E SILVA (AUTOR(A))

CLAUDIO APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DE OLIVEIRA LEMOS E SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1020696-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CLAUDIO APARECIDO DA 

SILVA, TANIA MARIA DE OLIVEIRA LEMOS E SILVA RÉU: GILSON DE 

OLIVEIRA LEMOS E SILVA Vistos, etc. Trata – se de PEDIDO DE ADOÇÃO 

ajuizada por CLÁUDIO APARECIDO DA SILVA (adotante), TÂNIA MARIA 

DE OLIVEIRA LEMOS E SILVA (genitora), e GILSON DE OLIVEIRA LEMOS E 

SILVA (adotando). Esse processo, por seu objeto, deverá tramitar em 

segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de 

Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 98 do Novo Código de processo Civil. O genitor do 

Senhor Gilson de Oliveira Lemos e Silva é falecido e deixou uma filha: 

Heloisa Lucas de Oliveira Lemos (ID n.º 20105530). Por consequência: i) 

Exclua-se o Senhor Gilson de Oliveira Lemos e Silva (adotando) do polo 

passivo da ação, procedendo sua inclusão junto ao polo ativo; ii) Por 

haver interesse em eventual ação de inventário, inclua-se a menor Heloisa 

Lucas de Oliveira Lemos no polo passivo da ação; ii) Intimem-se as partes 

Autoras, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o endereço da 

menor Heloisa Lucas de Oliveira Lemos, sob pena de indeferimento da 

petição inicial; iv) Com o endereço nos autos, voltem conclusos para 

designar audiência de tentativa de conciliação. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1022682-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. P. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA OAB - MT18342/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. M. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

ALEXIA CAETANO BARBOSA OAB - MT26594/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO.Nos TERMOS DA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR AS PARTES, NA PESSOA DOS 

SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA 

ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAREM-SE ACERCA DO RELATÓRIO 

DE ESTUDO PSICOSSOCIAL DE ID. 27544634, NO PRAZO COMUM DE 10 

(DEZ) DIAS. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019. SEVERINA JOSE DE 

ARRUDA ANDRADE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1022682-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. P. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA OAB - MT18342/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. M. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

ALEXIA CAETANO BARBOSA OAB - MT26594/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO.Nos TERMOS DA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR AS PARTES, NA PESSOA DOS 

SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA 

ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAREM-SE ACERCA DO RELATÓRIO 

DE ESTUDO PSICOSSOCIAL DE ID. 27544634, NO PRAZO COMUM DE 10 

(DEZ) DIAS. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019. SEVERINA JOSE DE 

ARRUDA ANDRADE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1022682-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. P. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA OAB - MT18342/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. M. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

ALEXIA CAETANO BARBOSA OAB - MT26594/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO.Nos TERMOS DA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR AS PARTES, NA PESSOA DOS 

SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA 

ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAREM-SE ACERCA DO RELATÓRIO 

DE ESTUDO PSICOSSOCIAL DE ID. 27544634, NO PRAZO COMUM DE 10 

(DEZ) DIAS. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019. SEVERINA JOSE DE 

ARRUDA ANDRADE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020182-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. H. G. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA GUIMARAES OAB - 027.111.271-92 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELLIS HIKEL FERREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1020182-88.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: RANNY HELLEN GUIMARAES 

BARBOSA REPRESENTANTE: ROSANA DA SILVA GUIMARAES 

EXECUTADO: HELLIS HIKEL FERREIRA BARBOSA Vistos, etc. A parte 

Autora requer a desistência da ação (ID n.º 21231334). Assim sendo, 

HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA por parte da autora da presente 

ação, por Sentença (Artigo 485, VIII do CPC), extinguindo o feito Sem 

Resolução do Mérito, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos. Ciência ao Ministério Público. Isento de custas, pois concedo os 

benefícios da justiça gratuita. Deixo de condenar em verba honorária, ante 

a ausência de resistência. Transitado em Julgado, arquive-se, procedendo 

com a devida baixa e anotação. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 

2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004646-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT2054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALIA GIL DE SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1004646-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GETULIO LIMA RÉU: ROSALIA 

GIL DE SOUZA Vistos, etc. Trata- se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA formulada por GETÚLIO LIMA em 

desfavor de ROSÁLIA GIL DE SOUSA. Alega o requerente que ficou 

obrigado a prestar alimentos a requerida no equivalente a 25% (vinte por 

cento) dos seus vencimentos e vantagens, excetuando os descontos 

obrigatórios de lei. Aduz que se separou da requerida em 1982 (mil, 

novecentos e oitenta e dois), ou seja, há mais de 35 (trinta e cinco) anos, 

tempo suficiente para que esta pudesse se reinserir no mercado de 

trabalho, estudar e reestruturar sua situação financeira. Declara que a 

requerida possui 57 (cinquenta e sete) anos de idade, é saudável, mora 

com sua genitora que recebe pensão vitalícia no valor de R$ 19.082,00 

(dezenove mil, oitenta e dois reais), Requer a concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinada a exoneração do percentual de 25% 

(vinte e cinco) por cento fixado em favor da Promovida. O requerente no 

Id. 13671421 requereu a emenda da inicial, visto que a requerida é 

interditanda sendo tutelada pelo filho Bruno Gil de Souza Lima, conforme 

Alvará de curatela de Id. 13671500. Tentada a citação da requerida 

através de seu curados não foram localizados, conforme certidão de Id. 

18430378. O requerente anexou aos autos documentos comprobatórios 

das despesas com os filhos que estão estudando, Id. 19918744. O 

representante do Ministério Público manifestou no Id. 20811709, opina pelo 

DEFERIMENTO PARCIAL ao pleiteado pela parte autora, nos termos alhures 

mencionados e a título de concessão da tutela de urgência antecipatória, 

na forma de medida liminar pleiteada, para se minorar os alimentos devidos 

ao patamar equivalente a 12,25% dos seus vencimentos e vantagens 

laborais percebidos, descontados os respectivos encargos obrigatórios, 

mediante o regular prosseguimento destes autos. É o relato decido. Cuida 

– se de pedido de liminar para suspensão dos alimentos da requerida Srª 

Rosalia Gil de Souza. Ocorre que a parte requerida está interditada 

conforme Alvará de curatela de Id. 13671500 e ainda não foi citada 

através de seu curador para se manifestar nos presentes autos, deste 

modo, entendo que não é o momento para deferir a liminar de suspensão 

dos alimentos, mas coaduno com o parecer do Ministério Público de Id. 

20811709 para a redução dos alimentos anteriormente fixado. A 

minoração dos alimentos vem disciplinada no artigo 1.699 do Código Civil 

que disciplina que: “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na 

situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o 

interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, 

redução ou majoração do encargo.”. Portanto, para a alteração dos 

alimentos é necessário à demonstração da situação financeira de quem os 

supre. Da análise dos autos, verifico que o requerente tem descontados 

de sua folha de pagamento o valor de 25% do seu rendimento para a ex 

esposa, ocorre que o requerente constituiu nova família, com filhos em 

idade escolar, conforme comprovantes de Id. Id. 19918744, gerando com 

gastos, o que modificou sua condição financeira. Em analise aos autos, 

entendo pela minoração dos alimentos anteriormente arbitrados por 

sentença a ex esposa para 12% dos vencimentos do requerente, 

descontados os encargos obrigatórios, visando a necessidade presumível 

da requerida que se encontra interditada e não existe nos autos provas de 

outro meio de sua subsistência. Diante dos documentos que acompanham 

a inicial, e ainda verificando que não existe nos autos o valor dos ganhos 

mensais da requerida, verifica-se a necessidade de adequação do valor 

dos alimentos, sendo, que o requerente possui outro família e filho menor, 

deste modo, por hora, necessário a minoração dos alimentos, para 12% 

do salário do requerente. Deste modo, minoro os alimentos fixados para a 

requerida para 12 % dos vencimentos e vantagens do requerente 

excetuando os descontos obrigatórios de lei, incidindo sobre o 13º salário, 

devendo ser descontado em folha de pagamento, e, depositado na Conta 

da requerida. Oficie – se a SAD para que proceda ao desconto em folha 

de pagamento do requerente e deposite na conta da requerida. Determino 

a pesquisa INFOSEG do nome do curador da requerida Sr. Bruno Gil de 

Souza Lima (Id. 13671500), com o fim de localizar seu endereço. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de 

novembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004959-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FRANCO DA SILVA OAB - MT23466-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 5ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ajuizada por VITÓRIO 

VALENTINA FERREIRA DA SILVA CORREIA, menor representada por sua 

genitora, Senhora GILCILENE FERREIRA DA SILVA, e JANDERSON DA 

SILVA CORREA. Na Ação de Investigação de Paternidade com Pedido de 

Alimentos Provisórios, Processo n.º 1037963-26.2017.8.11.0041, em 

audiência realizada em 14.06.2018 (ID n.º 13815064), as partes realizaram 

acordo em relação à paternidade da menor Vitória Valentina Ferreira da 

Silva Correia. Contudo, o feito permaneceu com seu regular trâmite 

processual em relação à guarda, visitas, e alimentos devidos à filha 

menor. Por essa razão, as partes ajuizaram a presente ação a fim de ser 

homologado o acordo realizado em relação aos alimentos. Portanto, os 

autos em análise (Processo n.º 1004959-27.2019.8.11.0041) devem ser 

extintos por litispendência, por reproduzir parcialmente o objeto da ação 

ajuizada pela Senhora Gilcilene Ferreira da Silva (Processo n.º 

1037963-26.2017.8.11.0041). Isso porque naqueles autos a genitora da 

menor visa a Investigação de Paternidade, Fixação de Alimentos, Guarda e 

Visitas. O artigo 337 do Código de Processo Civil e seus parágrafos, cuida 

de definir a hipótese de Litispendência, expressando que esta ocorre 

quando se repete uma ação que está em curso. Para tanto, necessário é 

que sejam idênticas, o que ocorre quando têm as mesmas Partes, Causa 

de Pedir e Pedido. Assim, havendo identidade de Partes, Causa de Pedir e 

Pedido, sendo a presente ação ajuizada em data posterior à Ação de 

Investigação de Paternidade com Pedido de Alimentos Provisórios, 

Processo n.º 1037963-26.2017.8.11.0041, em trâmite perante esse Juízo, 

forçoso reconhecer a incidência de Litispendência. Isto Posto, 

RECONHEÇO A LITISPENDÊNCIA (ART. 485, V, DO C.P.C.) dos presentes 

autos (Processo n.º 1004959-27.2019.8.11.0041), para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Traslade-se cópia da petição inicial e dos 

documentos a ela anexados para a Ação de Investigação de Paternidade 

com Pedido de Al imentos Provisór ios,  Processo n . º 

1037963-26.2017.8.11.0041, em trâmite perante esse Juízo. Desde já 

determino que, após o cumprimento do disposto no parágrafo anterior, 

seja a Ação de Investigação de Paternidade com Pedido de Alimentos 

Provisórios, Processo n.º 1037963-26.2017.8.11.0041, remetida ao 

Ministério Público. Cientifique-se o Ministério Público. Isento de custas, pois 

concedo os benefícios da justiça gratuita. Deixo de condenar em verba 

honorária, por inexistir litígio. Transitado em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 05 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1022216-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. D. J. D. (REQUERENTE)

A. E. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

retirar documento expedido. Após esse prazo os autos serão arquivados. 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019. WELLITOM OSORSKI GOULART 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1033340-79.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA OAB - MT11811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZONEL PIO DA SILVA OAB - MT13813/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1033340-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ALCILENE MARIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AILSON PALARO Vistos, etc. Ante a certidão de 

Id. 26017391, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

24/03/2020, às 13:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas, indicadas e as que vierem a serem arroladas, cientificando 

as partes que para ser intimadas, o rol deverá ser apresentado com 

antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 3º, CPC), podendo haver 

substituição de testemunha nos termos do art. 451 do CPC. Notifique-se o 

Ministério Público. Intimem – se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008806-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. D. A. S. (EXEQUENTE)

L. G. A. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008806-71.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ANA KAROLYNA DE ARRUDA 

SOUZA, LUIZ GUSTAVO ARRUDA DE SOUZA EXECUTADO: MARCOS 

JOSE ALVES DE SOUZA Vistos, etc. Dê – se vistas ao Ministério Público. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 

2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007323-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. D. S. (EXEQUENTE)

G. F. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDENILSON DA SILVA BARBOSA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007323-40.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: GUSTAVO FREITAS DA SILVA, 

SAMUEL FREITAS DA SILVA EXECUTADO: IDENILSON DA SILVA 

BARBOSA Vistos, etc. Dê – se vistas ao Ministério Público. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003088-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. R. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNIELLY FERNANDA RAMOS OAB - 032.036.451-81 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO WENDERSON DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003088-93.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: JULIA GABRIELLY RAMOS DA 

CUNHA REPRESENTANTE: BRUNIELLY FERNANDA RAMOS EXECUTADO: 

SANDRO WENDERSON DA CUNHA Vistos, etc. Dê – se vistas ao 

Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 

de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036738-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. A. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DE AMORIM OAB - 029.425.111-17 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME CAMARGO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1036738-68.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SHARLLYS MIGUEL ALVES 

CAMARGO REPRESENTANTE: ADRIANA ALVES DE AMORIM EXECUTADO: 

GUILHERME CAMARGO DA SILVA Vistos, etc. Dê – se vistas ao Ministério 

Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029353-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. O. D. S. (EXEQUENTE)

K. O. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEZINO GUIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1029353-35.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: KIMBERLY OLIVEIRA DA 

SILVA, KAROLAINY OLIVEIRA DA SILVA EXECUTADO: BENEZINO GUIA 

DA SILVA Vistos, etc. Dê – se vistas ao Ministério Público. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026363-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CRISTINA DO CARMO (EXEQUENTE)

M. H. M. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO JOSE MONTEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1026363-08.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MATHEUS HENRICK MONTEIRO 

DA SILVA, GISELE CRISTINA DO CARMO EXECUTADO: BRUNO JOSE 

MONTEIRO DA SILVA Vistos, etc. Determino a intimação pessoal da parte 

Autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na eventualidade de não ser 

localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de15 dias. 

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 
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Ministério Público. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 

de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001840-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. A. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ALVES DOS SANTOS OAB - 062.723.091-12 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON ALVES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001840-58.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: JOAO MIGUEL ALVES DA 

CRUZ REPRESENTANTE: CRISTIANE ALVES DOS SANTOS EXECUTADO: 

JOILSON ALVES DA CRUZ Vistos, etc. Determino a intimação pessoal da 

parte Autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na eventualidade de não ser 

localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de15 dias. 

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 

de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005419-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA ATAALBA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESLEY ATAALBA CARNEIRO OAB - 031.049.321-82 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CENE DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005419-14.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: EDUARDA ATAALBA DE 

CARVALHO REPRESENTANTE: KESLEY ATAALBA CARNEIRO 

EXECUTADO: ELIAS CENE DE CARVALHO Vistos, etc. Determino a 

intimação pessoal da parte Autora para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de15 dias. Decorrido o prazo, contado da sua intimação 

pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005422-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA ATAALBA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESLEY ATAALBA CARNEIRO OAB - 031.049.321-82 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CENE DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005422-66.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: EDUARDA ATAALBA DE 

CARVALHO REPRESENTANTE: KESLEY ATAALBA CARNEIRO 

EXECUTADO: ELIAS CENE DE CARVALHO Vistos, etc. Determino a 

intimação pessoal da parte Autora para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de15 dias. Decorrido o prazo, contado da sua intimação 

pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011282-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KENNEDY DA SILVA GERALDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1011282-82.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: AGATA CAMPOS SILVA 

EXECUTADO: KENNEDY DA SILVA GERALDO Vistos, etc. Determino a 

intimação pessoal da parte Autora para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de15 dias. Decorrido o prazo, contado da sua intimação 

pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004844-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON ALVES DE SANTANA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004844-40.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ESTEFANY RODRIGUES PINTO 

EXECUTADO: EDMILSON ALVES DE SANTANA PINTO Vistos, etc. 

Determino a intimação pessoal da parte Autora para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

CPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua 

intimação via edital, no prazo de15 dias. Decorrido o prazo, contado da 

sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, 

certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030490-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELIZE DE OLIVEIRA OAB - 015.275.851-82 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIVALDO MARCONDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1030490-52.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: FERNANDO OLIVEIRA 

MARCONDES DA SILVA, FELIPE OLIVEIRA MARCONDES DA SILVA 

REPRESENTANTE: ANELIZE DE OLIVEIRA EXECUTADO: ENIVALDO 

MARCONDES DA SILVA Vistos, etc. Determino a intimação pessoal da 

parte Autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na eventualidade de não ser 

localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de15 dias. 

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 

de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013996-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS CALLEL RADI LEIRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARETE DA CONCEICAO RADI OAB - 570.254.101-44 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER PAULO LEIRIA DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1013996-49.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: NICOLAS CALLEL RADI LEIRIA 

REPRESENTANTE: MARGARETE DA CONCEICAO RADI EXECUTADO: EDER 

PAULO LEIRIA DA SILVA Vistos, etc. Determino a intimação pessoal da 

parte Autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na eventualidade de não ser 

localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de15 dias. 

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 

de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149462 Nr: 4199-23.2004.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDC, AMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURICO DE CARVALHO - 

OAB:1.075-A/MT, RUBENS VALIM FRANCO - OAB:6056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação verbal do magistrado da Vara, esses 

autos foram redistribuídos no PJE nessa data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1041696 Nr: 42392-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O

 Vistos, etc.

Digitalizem-se os autos.

 Em seguida, arquivem-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 16 de dezembro de 2019.

 Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799119 Nr: 5538-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDO AUGUSTO NUNES, SIDNEY BENEDITO 

NUNES JUNIOR, ORIVALDO AMÂNCIO NUNES NETO, SANDRA REGINA 

GOMES CABECIONE, SCN, SCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SIDNEY BENEDITO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247, MARIA DE 

LOUDES RIBEIRO SCARANTTI - OAB:11646-MT, MARIA DE LOURDES 

RIBEIRO - OAB:11646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO FALCÃO 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 5538-02.2013.811.0041, 

Protocolo 799119, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788466 Nr: 42439-03.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANESTINA DE OLIVEIRA SOUZA, GENÉSIO RODRIGUES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA APARECIDA SOUZA 

BARBOSA ROSA - OAB:15395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HÉLIO DA SILVA 

DIONIZIO, para devolução dos autos nº 42439-03.2012.811.0041, 

Protocolo 788466, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1054620-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH ASSUNCAO MAFFINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOMERCINDO MAFFINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, em 

razão do que a Senhora Gestora deverá agir com as cautelas 

necessárias. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de ação que 

visa regular os termos da Curatela, pelo que, designo audiência para 

entrevista do requerido (art. 751, do NCPC), no dia 

__12__/__03___/_2020____, às __13___h_15____min. Cite-se o 

interditando e intimem-se as partes para comparecerem ao ato, 

cientificando-o que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

audiência, poderá impugnar o pedido (art. 752, do NCPC). Em razão dos 

documentos acostados à inicial, que demonstram o problema de saúde do 

requerido (probabilidade do direito) e havendo fundado receio de dano, já 

que necessária a manutenção das despesas, e não havendo perigo de 

irreversibilidade do deferimento da antecipação de tutela e diante da 

previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o pedido e nomeio 

MARGARETH ASSUNÇÃO MAFFINI como curadora provisória do 

interditando, a fim de que possa assisti-lo nos atos de natureza patrimonial 

e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por termo o 

compromisso (art. 759, do NCPC) e expeça-se alvará. Intimem-se as 

partes para comparecimento, bem como, para no dia trazer consigo 

atestados, exames e receitas médicas que tiver em seu poder. Cumpra-se 

e intime-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1056113-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ARRUDA DE FIGUEREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MENDES ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1056113-84.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ANA MARIA ARRUDA DE 

FIGUEREDO REQUERIDO: MANOEL MENDES ARRUDA Vistos, etc. Este 

processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme 

preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, em razão do que a 

Senhora Gestora deverá agir com as cautelas necessárias. Concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo 

Código de Processo Civil. Trata-se de ação que visa regular os termos da 

Curatela, pelo que, designo audiência para entrevista do requerido (art. 

751, do NCPC), no dia ___12__/__03___/__2020___, às 

__13___h___30__min. Cite-se o interditando e intimem-se as partes para 

comparecerem ao ato, cientificando-o que, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da audiência, poderá impugnar o pedido (art. 752, do 

NCPC). Em razão dos documentos acostados à inicial, que demonstram o 

problema de saúde do requerido (probabilidade do direito) e havendo 

fundado receio de dano, já que necessária a manutenção das despesas, 

e não havendo perigo de irreversibilidade do deferimento da antecipação 

de tutela e diante da previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o 

pedido e nomeio ANA MARIA ARRUDA DE FIGUEIREDO como curadora 

provisória do interditando, a fim de que possa assisti-lo nos atos de 

natureza patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por 

termo o compromisso (art. 759, do NCPC) e expeça-se alvará. Intimem-se 

as partes para comparecimento, bem como, para no dia trazer consigo 

atestados, exames e receitas médicas que tiver em seu poder. Cumpra-se 

e intime-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1054590-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. D. A. (AUTOR(A))

D. R. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA RODRIGUES DA SILVA OAB - 031.335.871-02 (REPRESENTANTE)

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON FERREIRA DE ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1054590-37.2019.8.11.0041. AUTOR(A): DIEGO RODRIGUES ARAUJO, 

ISADORA RODRIGUES DE ARAUJO REPRESENTANTE: SHEILA 

RODRIGUES DA SILVA RÉU: DILSON FERREIRA DE ARAUJO Vistos, etc. 

Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, em razão do 

que a Senhora Gestora deverá agir com as cautelas necessárias. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Ressalto que o Oficial de Justiça 

responsável pelo cumprimento do mandado deverá observar o disposto no 

art. 212, § 2º do CPC. Desde já autorizo a citação/intimação por hora certa, 

desde que presentes seus requisitos. Em analise aos autos, e, atento 

ainda ao dispositivo do art. 1.694 do Código Civil, levando em 

consideração a idade dos menores, aliado ao fato de que o sustento dos 

filhos incumbe aos pais; considerando a informação de o Requerido 

trabalha na Empresa Ypê Serviços Terceirizados L.T.D.A., situada no 

Centro Empresarial Paiaguás – Av. Historiador Rubens de Mendonça, n.º 

1.731, Andar 1, Sala 106, Bairro Bosque da Saúde, C.E.P., n.º 78.050-000, 

Cuiabá – MT, arbitro alimento provisório no importe de 30% (trinta por 

cento) dos seus rendimentos líquidos (descontado Imposto de Renda e 

I.N.S.S.), incidindo a mesma porcentagem em Férias, 13.º Salário, Verbas 

Rescisórias, quando houver, valor este que entendo o mais adequado, 

possibilitando a satisfação mínima das necessidades dos infantes, que 

serão devidos a partir da citação, cujo valor deverá ser depositado 

diretamente em Conta Poupança n.º 00041527-6, Operação 013, Caixa 

Econômica Federal, de titularidade da genitora dos menores, até o dia 10 

(dez) de cada mês. Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, para o dia ___17_____/__03_____/__2020____, às 

__16_____:__30_____ horas. Cite-se o requerido, e intimem-se os 

autores, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência dos Autores em extinção e arquivamento do 

processo e a do Requerido em confissão e revelia. Na audiência, se não 

houver acordo, poderá o requerido contestar, desde que o faça por 

intermédio de advogado, passando-se em seguida à ouvida das 

testemunhas. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0009895-88.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. A. C. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

MANOELA NEVES DE ALMEIDA OAB - 053.730.361-88 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. C. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

0009895-88.2014.8.11.0041 Valor da causa: R$ 417,29 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: M. 

V. A. C. D. A., representado (a) por MANOELA NEVES DE ALMEIDA POLO 

PASSIVO: Nome: RUBINEY ALVES CARVALHO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Despacho/Decisão: ID. 27568833. " Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista impossibilidade de intimação 

pessoal da parte autora por mandado, haja vista a certidão de ID. 

27315067, com fundamento no Art. 1.206, §4º da C.N.G.C., impulsiono os 

autos para expedir edital de intimação da parte autora, com prazo de 20 

(vinte) dias, para dar prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe 

compete, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, 

inciso III, §§ 1.º e 2.º, do CPC)." E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FABIANO FABRÍCIO FERNANDES DE MORAES, digitei. CUIABÁ, 

18 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 
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sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1052262-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ALVES BATISTA OAB - MT21351-O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. G. D. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1052262-37.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 27315960, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora/exequente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009071-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. B. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

1009071-39.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 7.185,60 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: F. 

B. D. S., representado (a) por ELIMARA PINHEIRO BASTOS GOMES POLO 

PASSIVO: Nome: VALDIR MOTTA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Despacho/Decisão: ID. 26242571. "VISTOS, ETC. Defiro a pretensão 

ministerial de ID. 25325343, razão pela qual, intime-se, pessoalmente, a 

parte autora para manifestar-se em prosseguimento, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º, do 

CPC/2015. Às providências." E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FABIANO FABRÍCIO FERNANDES DE MORAES, digitei. CUIABÁ, 

18 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040983-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. D. C. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

1040983-54.2019.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Alimentos]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: LAURA 

FERREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: Nome: VALDECIR JOSE DE 

CAMPOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, 

acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Despacho/Decisão: 

ID. 27569212. "Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, tendo em vista impossibilidade de intimação pessoal da parte 

autora por mandado, haja vista a certidão de ID. 27387440 , com 

fundamento no Art. 1.206, §4º da C.N.G.C., impulsiono os autos para 

expedir edital de intimação da parte autora, com prazo de 20 (vinte) dias, 

para dar prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, inciso III, §§ 1.º e 

2.º, do CPC)." E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

FABIANO FABRÍCIO FERNANDES DE MORAES, digitei. CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 
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celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1054855-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. C. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNE KAROLINE SOUZA DE ARRUDA OAB - 013.337.241-36 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1054855-39.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 27388310, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora/exequente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037876-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. N. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

1037876-02.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Investigação de Paternidade]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: Nome: JONATAN CRISTIANO CEZAR POLO PASSIVO: 

Nome: EDUARDO FELIPE DO NASCIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Despacho/Decisão: ID. 25759298. "Certifico que decorreu o prazo 

assinalado na decisão de ID 24757631. Nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, com fundamento no art. 1.206, §4.º, da 

C.N.G.C., impulsiono estes autos para expedir mandado para intimação 

pessoal da parte autora/exeqüente, para no prazo de 5 (cinco) dias dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, sob pena de 

extinção." E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIANO 

FABRÍCIO FERNANDES DE MORAES, digitei. CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1021542-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

1021542-87.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 3.600,00 ESPÉCIE: 

[Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: MARIA AUXILIADORA 

ALVES DE SOUSA POLO PASSIVO: Nome: ELIEL CARDOSO MOREIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima 

qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Despacho/Decisão: 

ID. 27139215. "Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, com fundamento no art. 1.206, §4.º, da C.N.G.C., impulsiono 

estes autos para expedir mandado para intimação pessoal da parte 

autora/exeqüente, para no prazo de 5 (cinco) dias dar prosseguimento ao 

feito, praticando o ato que lhe compete, sob pena de extinção." E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIANO FABRÍCIO 

FERNANDES DE MORAES, digitei. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 
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ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006730-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. F. G. (AUTOR(A))

L. C. B. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787/O (ADVOGADO(A))

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - 691.018.411-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. F. G. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1006730-11.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 27455215, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora/exequente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1046714-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT6212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA ARRUDA CANELLAS (REQUERIDO)

GUSTTAVO PINHO CANELLAS (REQUERIDO)

FRANCINE ANSELMO ASSAIFE CANELLAS (REQUERIDO)

RODRIGO PINHO CANELLAS (REQUERIDO)

JOSE BENEDITO CANELLAS (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

SUELY MARIA DE PINHO CANELLAS OAB - 361.588.361-68 

(REPRESENTANTE)

ANALIA PINTO DE ARRUDA OAB - 003.785.771-15 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, promover a distribuição das Precatórias 

expedidas, comprovando nos autos.. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1043589-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICH UGERDES RODRIGUES DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT12945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PERINO RODRIGUES DOS SANTOS (DE CUJUS)

Outros Interessados:

ELAINE APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS (HERDEIRO)

EVENISE APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS GOMES (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1043589-55.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de 

documento já expedido, impulsiono os autos para intimar a parte 

INVENTARIANTE a fim de, em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do 

Juízo e retirar o respectivo documento, sob pena dele ser arquivado 

juntamente com o feito. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037875-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. P. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS OAB - MT22458/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. N. S. (RÉU)

R. S. L. (RÉU)

G. S. L. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1037875-17.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 27456570, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora/exequente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1058922-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. (REQUERENTE)

M. N. P. D. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. O. (REQUERIDO)

N. D. P. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1058922-47.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27244742 - "(...) Por conseguinte, verifico tratar-se de Ação de Guarda da 

Menor ajuizada por Abdenego Fernandes Dias e Maria Neuza Paes de 

Paula Dias em favor de D. de P. O., sem a indicação de polo passivo na 

presente demanda. Nessa toada, apesar de a genitora da menor, a 

princípio, conforme a Declaração de Guarda de ID. 27212273, estar de 

acordo com a concessão da guarda da criança para os avós maternos, 

além de Neuzibene não ter sido incluída no polo ativo da demanda, 

constato, também, que Daniely possui pai registral, o qual sequer tem 

conhecimento do manejo da presente, de maneira que é imprescindível que 

haja a retificação da peça inaugural. Desta feita, faculto aos autores que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendem a petição inicial, colocando no polo 

passivo da ação o pai biológico da criança, com a devida qualificação civil 

e indicação do endereço no qual possa ser encontrado, bem assim 

proceda com a inclusão da genitora na peça de ingresso, sob pena de 

indeferimento da exordial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Expeça-se o 

necessário. Às providências." Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1038775-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CARVALHO BORGES OAB - MT25140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. R. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA OAB - MT20803-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1038775-97.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27586528 - "VISTOS, ETC. Analisando o presente feito, verifico que, no ID. 

25607237, o executado aviou a justificativa, sustentado, em tese, que não 

possui condições financeiras de efetuar o pagamento do valor ora 

executado, oportunidade em que apresentou memorial de cálculo que 

entende devido e, formulou proposta de parcelamento. Todavia, a 

justificativa apresentada não é suficiente para eximir o executado de 

prestar os alimentos outrora fixados, visto que, até que sobrevenha 

pronunciamento judicial que modifique a sentença, ora objeto de 

execução, a responsabilidade da dívida já vencida, ainda persiste, como 

também não excluem a existência do débito, que é preexistente. Desta 

feita, não acolho a justificativa apresentada pelo executado. Por outro 

lado, no que atine a indagação apresentada pelo executado a respeito dos 

acréscimos legais, esclareço que, correspondem ao cálculo atualizado 

das parcelas mês a mês, incidindo juros de 1% e correção monetária, o 

que está em consonância com os artigos 394 e 395 do Código Civil e a 

jurisprudência atual. Desta feita, considerando que o saldo remanescente 

informado pela exequente no ID. 25919491, veio desacompanhado de 

memorial de cálculo, determino a sua intimação para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga ao feito o demonstrativo do débito exequendo, o qual 

deverá discriminar pormenorizados os meses devidos, com os 

abatimentos necessários. Na sequência, com aporte do alusivo cálculo, 

intime-se o executado para efetuar o pagamento do débito alimentar 

atualizado, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil, nos termos do 

artigo 528 §§ 1º e 3º, do NCPC. Sem prejuízo, determino ao Sr. Gestor que 

expeça-se o competente alvará de levantamento dos valores depositados 

nos autos, em favor da representante legal da menor, observada a conta 

indicada no ID. 25919491, p.3. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências." Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1051616-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1051616-27.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27246931 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 1.022, II, do 

Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO e JULGO PROCEDENTES os 

presentes Embargos Declaratórios, e, em decorrência, passo a sua 

apreciação. Pois bem. Analisando o pedido atinente à intimação das 

empresas “ECONOMY BRASIL PROTEÇÃO FAMILIAR EIRELI” e “ECONOMY 

BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS EIRELI”, para que 

apresentem o contrato particular realizado entre as empresas e o 

requerido, entendo que, por ora, não merece acolhimento. Isso, pois, não 

vislumbro, neste momento, prejuízo à parte aguardar o regular trâmite 

processual, até mesmo, porque, o requerido, ainda, sequer apresentou 

peça de defesa, o qual, inclusive, poderá amealhar espontaneamente os 

documentos que entende necessário para ultimar o deslinde da demanda. 

Ademais, entendo, ainda, que a partilha de bens do casal, dependerá de 

dilação probatória, acaso não sobrevenha acordo na audiência outrora 

agendada, razão pela qual, indefiro a alusiva pretensão. Por derradeiro, 

proceda-se com o necessário para o regular processamento do feito. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0005866-29.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. D. O. D. S. (EXEQUENTE)

C. R. M. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCIDES FERREIRA OAB - MT12540-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0005866-29.2013.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, para manifestar-se acerca da petição retro.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1038418-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - MT7374-B 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CORREA DE MELLO NETO OAB - MT11589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

DOLORES CRUZ ROSELLI OAB - MT9528-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que, para cumprimento da decisão de ID 

26963249, consultei os autos e verifiquei que a parte autora não foi 

intimada para oferecer Impugnação, eis que após a apresentação de 

Contestação (ID 15510029) o feito foi à conclusão e seguiu para a 

tentativa de mediação no CEJUSC. Assim, nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar 

a parte autora a fim de, no prazo legal, impugnar a Contestação oferecida 

no feito. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014061-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. D. B. F. E. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WERUSKA FONTES MAGALHAES OAB - MT10250-O (ADVOGADO(A))

KARLA PALOMA BUSATO OAB - MT11775-O (ADVOGADO(A))

THIAGO FIORENZA DE SOUZA OAB - MT8352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. N. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1014061-44.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 
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seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

25150252 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, vislumbro que a 

exequente informou por meio da petição de ID. 25002446, que o executado 

deixou de dar cumprimento ao acordo outrora formulado entre as partes, 

postulando a intimação do executado, sob pena de prisão. Desta feita, 

intime-se o executado para que em 03 (três) dias manifeste-se quanto às 

alegações da exequente, ressaltando que não apresentando justificativa 

plausível a despeito do inadimplemento do débito alimentar, não 

comprovando que o fez ou, ainda, não efetuando o pagamento no prazo 

mencionado, ser-lhe-á decretada a prisão civil. Ciência ao Ministério 

Público. Às providências." Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038394-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. C. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1038394-26.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o 

estudo/laudo de ID 27519860, em cumprimento à decisão de ID 26088880, 

impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fim de, querendo e no 

prazo legal, sobre ele se manifestar e, após, para colher o parecer 

ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1033607-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. J. D. J. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. N. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1033607-17.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, para apresentar impugnação.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1060093-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANILDA CULCA CORREIA OAB - MT22239/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. R. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1060093-39.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27531988 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, necessário salientar que a parte 

autora postula a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável 

declaração de hipossuficiência, a ser por ele firmada, bem assim qualquer 

documento que demonstre que preenche os requisitos para o deferimento 

da benesse pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de regularizar a situação apontada, sob 

pena de ser indeferido o benefício de assistência judiciária. Decorrido o 

aludido interregno sem qualquer manifestação, certifique-se e, em 

seguida, conclusos. Por outro lado, atendida a determinação supra, após 

certificada a ocorrência, prossiga no cumprimento da decisão que se 

segue. (...)" Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1034099-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. R. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034099-77.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27256861 - "(...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, ambos 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda para 

(1) ESTABELECER a guarda compartilhada dos filhos menores, fixando a 

residência com a genitora, (2) REGULAMENTAR o direito de convivência 

paterno-filial, na forma descrita no corpo da sentença, (3) FIXAR a pensão 

alimentícia em favor de MARIA EDUARDA SULZBACHER E LIMA e FELIPE 

SULZBACHER E LIMA em 5 salários mínimos para cada e, por fim, (4) 

PARTILHAR os bens na forma descrita no corpo da sentença. Na 

sequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito. Ante a 

sucumbência na menor parte do pedido pela autora, condeno o 

demandado ao ressarcimento à autora das custas processuais que 

antecipou, nos termos do artigo 82, §2º, do CPC/2015, bem assim em 

honorários sucumbenciais, estes que, com fundamento artigo 85 c.c. 

parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelos 

autores. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o Alvará de Guarda 

Compartilhada e, transitada em julgado, formal de partilha/alvará, sendo o 

caso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e, na sequência, o 

arquivamento dos autos." Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017934-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ENEIDA BARRETO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB - MT22166/O (ADVOGADO(A))

ANNE CAROLINE SCHOMMER OAB - MT21588-O (ADVOGADO(A))

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR OAB - MT15462-O (ADVOGADO(A))

IRAJA REZENDE DE LACERDA OAB - MT11987-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDUINO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 
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Processo nº. 1017934-18.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro que já houve a entrega da prestação jurisdicional com a 

prolação da sentença homologatória, transitada em julgado em 18.10.2019, 

ID. 25229648, de forma que a companheira e filho do falecido estão aptos, 

caso tenham interesse, a renegociar a dívida e até mesmo propor a 

substituição da garantia perante a instituição financeira credora, sem 

qualquer autorização judicial, a qual poderá ou não aceitar a condição e/ou 

bens oferecidos. De outro norte, o registro dos formais de partilha junto ao 

serviço registral competente, é providência dos interessados e não do 

juízo, como também são eles os responsáveis pelo seu encaminhamento e 

pagamento dos emolumentos pertinentes. Por tais motivos, indefiro as 

referidas pretensões. De outro vértice, deixo de apreciar o pedido de 

expedição de ofícios ao Banco do Brasil e SEFAZ, ID. 24774602, para 

transferência das quantias depositadas até o óbito do inventariado, na 

medida em que foram expedidos alvarás para levantamento, ID. 25531542 

e 25636913. No que atine a pretensão de levantamento da quantia 

depositada em favor do extinto junto ao Banco do Brasil, ID. 24774602 e 

26594299, após o seu falecimento, constato que não fora objeto da 

partilha homologada no ID. 24352210. Todavia, como mencionado em 

linhas anteriores o saldo existente até o óbito fora elemento de avença 

entre os herdeiros, tendo sido autorizado o levantamento pelo herdeiro 

Fábio, por meio de alvará , assim, considerando que a importância ora 

pretendida encontra-se depositada na mesma conta de outrora, havendo 

aquiescência de ambos herdeiros (filho e companheira), quanto a forma 

de partilha, desde já, autorizo a expedição de alvará em nome do 

beneficiário definido, do contrário, não havendo ajuste, deverá ser objeto 

de sobrepartilha, observando o procedimento correlato. Às providências. 

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010513-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BENEDITA FERREIRA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONIR JOSE DE SIQUEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1010513-11.2017 VISTOS, ETC. Inicialmente, defiro o pleito de 

ID. 27554688 para a expedição de alvará, nos termos da decisão de ID. 

10061519. Sem prejuízo, intime-se a inventariante para, no prazo de 60 

(sessenta) dias, cumprir a decisão de ID. 17529605, sob pena de remoção 

do cargo. Caso a inventariante, intimada por meio de seus patronos 

habilitados, não cumpra a decisão supra, determino, desde já, a sua 

intimação pessoal, para que cumpra a determinação, nos mesmos termos 

suso mencionados. Às providências. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008549-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELINA RAMOS FREITAS KABALAN SALLOUM GHANEM (REQUERENTE)

CAROLINA RAMOS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1008549-12.2019 VISTOS, ETC. Trata-se de Embargos Declaratórios 

opostos por Melina Ramos Freitas Jabalan Salloum Ghanem e Carolina 

Ramos Freitas, através do qual objetivam sanar a omissão que alegam 

conter na decisão exarada no ID. 26053556. Certificada a tempestividade 

recursal, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Da análise 

do pleito cumpre-me, preliminarmente, verificar se os embargos foram 

apresentados dentro do prazo legal e, sob este prisma, tenho que a sua 

interposição ocorreu aprazadamente, consoante extrai-se da certidão de 

ID. 26509391, razão pela qual passo a sua apreciação. De pronto, 

necessário salientar que é pacífico o entendimento de que os embargos 

de declaração constitui-se meio idôneo a ensejar o esclarecimento da 

obscuridade, solucionar a contradição ou o suprimento da omissão 

verificada no veredicto embargado (art. 1.022, incisos I, II e III, do 

CPC/2015). Visa à inteireza, à harmonia lógica e à clareza do decisum, 

aplainando dificuldades e afastando óbices à boa compreensão e eficaz 

execução do julgado. Decisão obscura é aquela que não é clara o 

suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Isto é, a 

obscuridade existe quando a sentença não propicia às partes o pleno 

entendimento acerca das razões de convencimento expostos na decisão 

sufragada pelo julgador. Contraditória é a decisão que contém 

incoerências, ou seja, a contradição caracteriza-se pela incompatibilidade 

havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a 

omissão ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre 

algum ponto do pedido. Em outras palavras, a decisão é omissa quando 

deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em 

qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC/2015 (art. 

1.022, parágrafo único). Com efeito, os embargos de declaração é 

recurso integrativo, e não substitutivo, de tal modo que não se presta à 

rediscussão da matéria. Não é possível, em regra, que se proceda 

novamente à análise da matéria já decidida. Nesse contexto, os embargos 

de declaração têm por principal objetivo esclarecer, complementar e 

aperfeiçoar qualquer decisão judicial (decisões interlocutórias, sentenças, 

decisões monocráticas e acórdãos) (art. 1.022 do Código de Processo 

Civil de 2015), de modo a permitir seja oferecida uma tutela jurisdicional 

clara e completa. Esse recurso não tem a função, portanto, de viabilizar a 

revisão ou a anulação das decisões judiciais, com a revisitação das teses 

suficientemente versadas, e, sim, de corrigir seus defeitos (erro material, 

erro de cálculo, obscuridade, contradição e omissão) (arts. 463 e 535 do 

Código de Processo Civil de 1973 e 494 e 1.022 do Código de Processo 

Civil de 2015), os quais podem comprometer a utilidade do decisório, em 

desprestígio à garantia de máxima efetividade do direito de ação (art. 5º, 

inc. XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil). Outra não é 

a previsão do art. 494 do Código de Processo Civil de 2015, cuja redação 

é expressa no sentido de que ao juiz é dado modificar a decisão prolatada 

"para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo" e "por meio de embargos de declaração", 

bem como do art. 1.022 do mesmo diploma legal, segundo o qual há 

cabimento de embargos de declaração para: [a] "esclarecer obscuridade"; 

[b] "eliminar contradição"; [c] "suprir omissão de ponto ou questão sobre o 

qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento"; e/ou [d] 

"corrigir erro material". Afetas a essas premissas, aduzem as 

embargantes, que a decisão proferida nos autos, foi omissa em relação à 

apreciação do pedido de levantamento de alvarás atinentes aos valores já 

depositados nos autos. Desta feita, acertada a utilização da via estreita 

escolhida pela interessada a fim de sanar tal falha. ANTE O EXPOSTO, 

com fundamento no art. 1.022, II, do NCPC, RECEBO E JULGO 

PROCEDENTES os presentes Embargos de Declaração e, em decorrência, 

passo a sua apreciação. Por conseguinte, no que atine a pretensão de 

levantamento dos valores já depositados nos autos, vislumbro a 

impossibilidade no deferimento do pedido, isso, pois, perscrutando os 

autos, constato que o falecido José Otávio, deixou seu filho, Luis Otávio 

Delfino de Freitas, como dependente habilitado junto ao INSS, ID. 

20710131, de maneira que referido interessado deverá ser incluído no 

polo ativo da demanda. Ademais, deve ser analisado o regime de bens de 

casamento havido entre o Sr. José Otávio e a Sra. Marilene, eis que, se 

casados sob o regime da comunhão universal de bens, o citado 

interessado poderá participar da partilha dos valores deixados pela Sra. 

Marilene. Desta feita, indefiro o pedido de levantamento antecipado de 

valores depositados no feito, e, determino a intimação das interessadas 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionem aos autos a certidão 

de casamento atualizada dos falecidos José Otávio e Marilene, com os 

óbitos averbados. Sem prejuízo, no alusivo interregno, o interessado Luis 

Otávio Delfino de Freitas deverá ser incluído no polo ativo da demanda, 

sob pena de ser reservado o seu quinhão nos autos. Outrossim, no prazo 
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suso mencionado, as interessadas deverão esclarecer o número de filhos 

deixados pelos falecidos José Otavio e Marilene. Ressalto, ainda, que não 

foi encartado nos autos, qualquer documento que denote a existência do 

saldo perseguido junto ao Banco Itaú S.A, sendo necessária a resposta 

do ofício encaminhado à alusiva instituição financeira para o deslinde da 

demanda. Assim, determino que o Sr. Gestor, que cumpra decisão de ID. 

26053556 e, após, intimem-se os interessados para manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entenderem de direito. Por 

fim, procedo com o encarte da resposta do convênio BacenJud, 

relativamente à pesquisa realizada em nome da Sra. Marilene, cujo 

resultado restou negativo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá/MT, 

18 de dezembro de 2019. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001271-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APRIGIO SILVA LOPES (REQUERENTE)

DEUZOLINA SILVA LOPES (REQUERENTE)

PETERSON LOPES CALDEIRA (REQUERENTE)

ANDERSON MARCELO LOPES CALDEIRA (REQUERENTE)

DENISE SILVA LOPES (REQUERENTE)

SANDRA SILVA LOPES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT19781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODERCI LOPES DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1001271-91.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de Abertura de 

Inventário Judicial, interposto por Deuzolina Silva Lopes, em razão dos 

bens deixados por Oderci Lopes da Silva, todos qualificados nos autos. 

Na decisão de ID. 11517970 foram deferidos os benefícios da gratuidade 

judiciária, a requerente fora nomeada inventariante e determinada a 

apresentação das primeiras declarações. Primeiras declarações com 

partilha amigável apresentadas no ID. 11542037. Através da decisão de 

ID. 17521535, foi determinada a juntada dos instrumentos procuratórios e 

documentos pessoais dos demais herdeiros, sob pena de ser determinada 

citação pessoal, esclarecer quanto a divergência na numeração do imóvel 

inventariado, juntada do documento atualizado do bem e certidão negativa 

de débitos gerais expedida pela Prefeitura de Cuiabá/MT, em nome do 

falecido. Foram apresentados os instrumentos procuratórios outorgados 

pela meeira e herdeiros, ID. 11450360, 17760187 e 17760188, documentos 

pessoais da meeira, filha pré-morta e demais interessados, ID. 11450386, 

17760189, 17760190, 17760342, 17760343, 17760345 e 17760346, 

certidão de casamento do de cujus, ID. 11450454, certidão de óbito do 

inventariado, ID. 11450470, documentos relativos ao bem objeto de partilha 

ID. 11450492, 17966674. Aportaram aos autos a certidão de inexistência 

de testamento, ID. 11450514, certidão negativa de dívidas expedida pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ID. 11450526, e 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, ID. 11568104, além da 

declaração de isenção do ITCD, ID. 11465453 e 11465468. No ID. 

17965987, a interessada verbera que a numeração do imóvel fora alterada 

pela Prefeitura de Cuiabá/MT. Vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, determino a inclusão de todos os 

interessados no polo ativo da demanda, eis que tratam-se de herdeiros do 

falecido. Prosseguindo, converto a presente na forma de arrolamento 

sumário (art. 659 do CPC), porquanto as partes são maiores, capazes e 

estão representadas pelo mesmo patrono. Considerando que os 

interessados estão concordes, cumpriram com as disposições insertas no 

art. 660 do CPC e apresentaram partilha amigável, não vislumbro razões 

para recrudescer o formalismo do procedimento, notadamente diante do 

advento do Código de Processo Civil de 2015 o qual visa, justamente, 

democratizar e difundir o acesso do jurisdicionado ao Poder Judiciário. 

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Civil, 

homologo por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, o pedido constante no ID. 11542037, dos eventuais direitos de 

posse relativamente ao bem deixado pelo falecido Oderci Lopes da Silva, o 

que faço com observância dos artigos 660 a 663 do CPC, ressalvados 

erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. Entretanto, a 

expedição do formal de partilha fica condicionada à juntada da certidão 

negativa de débitos gerais expedida pela Prefeitura de Cuiabá/MT, eis que 

a colacionada aos autos trata-se de débitos imobiliários, assim como as 

certidões negativas atualizadas emitidas pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional e Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, uma 

vez que as encartadas ao feito estão com a validade vencida, todas em 

nome do falecido, e sem as quais a sentença ora prolatada perderá a sua 

eficácia. Outrossim, esclareço que este juízo não está 

reconhecendo/atribuindo direitos de posse/propriedade a quaisquer dos 

interessados, porquanto o imóvel inventariado encontra-se registrado em 

nome da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – 

COHAB-MT, e o juízo do inventário não possui competência para tal, e, 

portanto, está, todavia, autorizando a meeira e herdeiros a representar o 

falecido, bem assim partilhando os eventuais direitos deixados por ele. 

Transitada em julgado, expeça-se o competente formal de partilha, 

fornecendo às partes interessadas as peças necessárias, e prossiga-se 

no cumprimento do §2º do art. 659 do CPC, até que sejam promovidas as 

anotações e baixas necessárias e sejam arquivados os autos. Custas e 

despesas pelos interessados, suspensa a exigibilidade, todavia, diante da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049781-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação em até 15 (quinze) 

dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende 

produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060016-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, presentes os requisitos 

legais, DEFIRO a tutela provisória de urgência e ordeno que o requerido se 

abstenha de aplicar os art. 7º, caput, §§ 2º, 3º, 4º, 5º e § 6º; art. 15, 

caput, §§ 1º, 4º, 5º, 6º, incisos I e II; art. 16, caput, e §§ 3º; art. 18, caput, 

§§ 2º, incisos I, II e III e; art. 58, caput, parte final, da Nova Lei 

Complementar n. 631/2019, bem como dos art. 10, caput, § 1º e todos 

seus incisos; art. 11, caput, incisos I, II e III e § 1º; art. 18, § 3º e art. 46, 

caput, §§ 1º e 2º, todos do Decreto n. 288, de 05/11/2019, ou qualquer 

outro dispositivo novo que implique em cassação, revogação, modificação 

do Termo de Acordo da autora, afastando a necessidade de migração ao 

novo programa de benefício fiscal e também a renúncia irrevogável do 

Termo de Acordo anteriormente concedido, bem como seja mantido o 

benefício fiscal do PRODEIC sobre os produtos que comercializa, 
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conforme Termo de Acordo e Aditivos, até julgamento de mérito, pena de 

multa diária a ser fixada por este Juízo. CITE-SE o requerido, na pessoa do 

seu representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, 

querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 

2º, ambos do CPC), consignado às advertências legais. Contestado, 

intime-se a requerente para, querendo, impugnar a contestação em até 15 

(quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que 

pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de 

indeferimento. Sucessivamente, intimem-se os requeridos para, querendo, 

no prazo de até 05 (cinco) dias[1], indicar e justificar as provas que 

pretendem produzir, pena de indeferimento. A seguir, ouça-se o MPE. 

Superadas as fases precedentes, conclusos. Ante a proximidade do 

recesso forense cumpra-se por Oficial Plantonista. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059981-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Ante o exposto, presentes os requisitos 

legais, DEFIRO a tutela provisória de urgência e determino que o requerido 

se abstenha de aplicar os art. 7º, caput, §§ 2º, 3º, 4º, 5º e § 6º; art. 15, 

caput, §§ 1º, 4º, 5º, 6º, incisos I e II; art. 16, caput, e §§ 3º; art. 18, caput, 

§§ 2º, incisos I, II e III e; art. 58, caput, parte final, da Nova Lei 

Complementar n. 631/2019, bem como dos art. 10, caput, § 1º e todos 

seus incisos; art. 11, caput, incisos I, II e III e § 1º; art. 18, § 3º e art. 46, 

caput, §§ 1º e 2º, todos do Decreto n. 288, de 05/11/2019, ou qualquer 

outro artigo que implique em cassação, revogação, modificação do Termo 

de Acordo da autora, afastando a necessidade de migração ao novo 

programa de benefício fiscal e também a renúncia irrevogável do Termo de 

Acordo anteriormente concedido, bem como seja mantido o benefício fiscal 

do PRODEIC sobre os produtos que comercializa, conforme Termo de 

Acordo e Aditivos, até julgamento de mérito, pena de multa diária a ser 

fixada por este Juízo. CITE-SE o requerido, na pessoa do seu 

representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, 

querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 

2º, ambos do CPC), consignado às advertências legais. Contestado, 

intime-se a requerente para, querendo, impugnar a contestação em até 15 

(quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que 

pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de 

indeferimento. Sucessivamente, intimem-se os requeridos para, querendo, 

no prazo de até 05 (cinco) dias[1], indicar e justificar as provas que 

pretendem produzir, pena de indeferimento. A seguir, ouça-se o MPE. 

Superadas as fases precedentes, conclusos. Ante proximidade do 

recesso forense cumpra-se em caráter excepcional por Oficial 

Plantonista. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 723618 Nr: 19219-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - 

OAB:7416/MT, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11722, WEBBER RIBEIRO 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 PROCESSO: 19219-10.2011.811.0041 (cód. 723618)

ESPÉCIE: AÇÃO DE COBRANÇA

REQUERENTE: ANA MARIA RIBEIRO DE SOUZA

 REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Vistos.

Trata-se de ação de cobrança aforada por ANA MARIA RIBEIRO DE 

SOUZA contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (f. 05/15).

 Sentença julgou parcialmente procedente os pedidos postos na inicial (f. 

100/106), retificada em parte consoante r. Acórdão TJMT (f. 166/172). 

Trânsito em julgado certificado (f. 192).

Intimadas sobre o retorno do processo do TJMT, as partes quedaram-se 

inertes e os autos foram remetidos ao arquivo (f. 195).

Petição de desarquivamento (f. 196)

 Posto isso, determino a intimação da autora da ação para, no prazo de até 

10 (dez) dias, manifestar sobre o prosseguimento da marcha processual, 

pena de sintomático retorno dos autos ao status quo ante.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 897444 Nr: 27886-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA PEREIRA SEBA, YARA FÁTIMA 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA PEREIRA SEBA DO 

AMARAL - OAB:8.722/MT, YARA FÁTIMA GONÇALVES - 

OAB:9121-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 PROCESSO: 27886-77.2014.811.0041 (cód. 897444)

REFERÊNCIA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTES: ANA PAULA PEREIRA SEBA e YARA FÁTIMA GONÇALVES

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Trata-se de pedido para cumprimento de sentença (f. 684) referente 

obrigação de fazer (nomeação e posse das exequentes no cargo de 

Técnico da Área Instrumental do Governo/MT) consoante r. Acórdão que 

deu provimento ao Recurso de Apelação nº 176361/2016 (f. 668/679) e a 

cobrança dos honorários sucumbenciais, fixados na sentença (f. 

567/570). Memória de cálculo (f. 684).

Por envolver cumprimento de sentença nos próprios autos, não há 

recolhimento de custas, pois, o processo de conhecimento contempla a 

sentença condenatória e se transforma em execução, sem prejuízo ainda 

de processo sob o manto da gratuidade de justiça.

 Posto isso, intime-se o executado para cumprimento de sentença, 

inerente à obrigação de fazer (nomeação e posse das exequentes) e 

sobre a cobrança dos honorários de sucumbência, oportunizando-lhe o 

prazo de até 30 (trinta) dias, para, querendo, impugnar a execução (art. 

535/CPC).

Em caso de eventual impugnação, intimem-se as exequentes para, 

querendo, manifestar-se no prazo de até 15 (quinze) dias.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 735253 Nr: 31601-35.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA CONCEIÇÃO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 PROCESSO: 31601-35.2011.811.0041 (cód. 735253)
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ESPÉCIE: AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

REQUERENTE: JUREMA CONCEIÇÃO DE MORAES

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Vistos,

Trata-se de ação previdenciária aforada por JUREMA CONCEIÇÃO DE 

MORAES contra o INSS, para restabelecimento de auxílio doença, 

cumulado com aposentadoria por invalidez, danos morais e materiais, ante 

a alegada redução da capacidade laborativa por acidente de trabalho.

 Sentença (f. 280/282), julgou improcedente os pedidos postos na inicial. A 

requerente aforou recurso de Apelação (f. 287/304), porém, petição (f. 

310) e termo de declaração (f. 311) desistiu do referido Recurso.

 Ante o exposto, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação (f. 287/304).

Quanto ao pedido de extinção do processo, por prudência e cautela, 

determino a intimação do requerido (INSS) para manifestar-se, no prazo de 

até 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1361523 Nr: 21846-40.2018.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSACORIZAL TRANSPORTES LTDA - ME, 

EVALDSON DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DE FISCALIZAÇÃO DA AGÊNCIA 

ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15.283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 21846-40.2018.811.0041 (código 1361523)

ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: TRANSACORIZAL TRANSPORTES LTDA - ME

IMPETRADO: CHEFE DE FISCALIZAÇÃO DA AGER/MT

Vistos,

Trata-se de mandado de segurança pendente de cumprimento das 

determinações averbadas no comando judicial (f. 40).

Certidão (f. 42) registrou decurso do prazo sem a impetrante atender à 

intimação para pagamento de diligência (f. 41).

A postura refratária da impetrante certificada (f. 41) inviabiliza o regular 

prosseguimento da marcha processual (f. 40).

Posto isso, determino a reiteração da intimação da impetrante, via 

advogado constituído (f. 11) e substabelecido (f. 12), para, no prazo de 

até 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência (f. 41) ou informar 

interesse no prosseguimento da ação mandamental, pena de sintomática 

extinção dos presentes autos.

 Expeça-se o necessário. Às providências

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 726577 Nr: 22391-57.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ROQUE NUNES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - 

OAB:7416/MT, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11.722/MT, WEBBER 

RIBEIRO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 22391-57.2011.811.0041 - CÓDIGO 726577

ESPÉCIE: AÇÃO DE COBRANÇA

REQUERENTE: JOAQUIM ROQUE NUNES FERNANDES

 REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT

RELATOS

JOAQUIM ROQUE NUNES FERNANDES, qualificado nos autos, ajuizou a 

presente ação ordinária contra o Requerido postulando a procedência da 

ação para declarar a nulidade do contrato e condenar o Município de 

Cuiabá ao pagamento do período comprovado das verbas resilitórias, tais 

como saldo de salário, depósitos de FGTS, 13º salário e férias não 

gozadas e outras violações trabalhistas.

Afirma que foi contratado em 01 de fevereiro de 2004, para exercer a 

função de Agente Operacional de Saúde no Pronto Socorro Municipal de 

Cuiabá, exercendo a função de segurança e maqueiro, sendo demitido em 

maio de 2011 e que percebeu como último salário R$ 819,80.

Citado, o Requerido arguiu preliminar de falta de condições da ação; e no 

mérito, salienta que o autor recebeu todas as verbas decorrentes da 

prestação dos serviços, conforme fichas financeiras, além disso tinha 

pleno conhecimento que laborava sob vínculo precário. Requereu se 

ultrapassada a preliminar, sejam julgados totalmente improcedentes os 

pedidos do autor, caso assim não entenda reconhecida a ocorrência da 

prescrição (46-81).

Impugnação do requerente (fls. 85-96).

 O despacho em saneador de fls. 109-110), afastou a preliminar arguida 

pelo Requerido e determinou a elaboração de perícia para averiguar o 

pedido de indenização por insalubridade.

 Todavia, o autor desistiu do pedido de insalubridade (fls. 116).

 É o relatório.

 FUNDAMENTO

DA PRESCRIÇÃO

No que se refere à prescrição, a demanda visa a condenação do 

Requerido ao pagamento das verbas resilitórias referente ao contrato do 

autor, requer também o pagamento do FGTS relativo ao período.

Assim, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês.

 Feitas estas ponderações, aplica-se, então, o comando da súmula n. 85 

do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação.

Vejamos o conteúdo da súmula:

 STJ - Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 

A jurisprudência desta corte firmou entendimento de que, no 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, Julgado 18/11/2014, DJE 

24/11/2014)

Assim declaro prescrito eventual pretensão de recebimento de verbas 

devidas anteriormente a 27 de junho de 2006, marco da prescrição.

DO DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS

O autor requereu a condenação do Município de Cuiabá a pagar o FGTS 

do período laborado; saldo de salário relativo a 8 dias de trabalho do mês 

de maio de 2011; gratificação natalina, férias e um terço constitucional, 

proporcional, relativo a 2011.

 Muito embora se trate de contrato temporário de trabalho o Requerente 

têm direito a perceber os valores que lhe são garantidos pelo artigo 37, 

inciso IX, da Constituição Federal.

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. LEI 

DISTRITAL Nº 1.169/96. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DECLARAÇÃO 

DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESCISÃO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO 

SALÁRIO DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

 1. Em observância ao princípio da actio nata, o termo inicial da pretensão 

de recebimento de verbas rescisórias pelo trabalhador temporário é a data 

de rescisão do contrato de trabalho. 2. Estabelecido esse marco inicial, se 

na hipótese o contrato de trabalhado foi rescindido em 2011, não está 

prescrita a pretensão deduzida na demanda ajuizada em 2013. 3. Não 

obstante este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

tenha declarado inconstitucional a Lei n° 1.169/96, que regulava o trabalho 

temporário, o servidor contratado temporariamente para atender a 
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necessidade de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF), quando da 

rescisão de seu contrato, faz jus ao recebimento das verbas trabalhistas 

complementares devidas ao servidor público. 4. Se o acervo probatório 

exibido nos autos não atesta o pagamento das férias proporcionais, 

acrescidas do terço constitucional, e do 13º salário proporcional, 

reconhecidas como devidas pelo próprio ente estatal, merece prestígio a 

sentença que acolheu nessa parte o pedido. 5. Recurso conhecido e não 

provido. 6. Fica o recorrente condenado a pagar honorários advocatícios 

que fixo em R$200,00 (duzentos reais). 7. Acórdão lavrado na forma do 

art. 46 da Lei 9099/95. CONHECIDO. IMPROVIDO. (Acórdão 796145, 

20130111526853ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 

3/6/2014, publicado no DJE: 13/6/2014. pg.: 195)

Diferente não é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - 

PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL Nº 

11.738/2008 - PRECEDENTE DO STF - ADI Nº 4167 - EFEITOS 

MODULATÓRIOS DA DECISÃO - A PARTIR DE 27/04/2011 - AULAS 

EXCEDENTES - REFLEXOS SOBRE 13º SALÁRIO E FÉRIAS - NATUREZA 

REMUNERATÓRIA - CABIMENTO - ATUALIZAÇÃO DO VALOR – TAXA 

REFERENCIAL - TR ATÉ 2/03/2015 – APÓS IPCA-E - HONORÁRIOS 

MODIFICADOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARTIGO 85 § 4º, INCISO II DO CPC - 

SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, 

na ADI nº. 4167, confirmou a validade da norma geral federal, e definiu os 

efeitos modulatórios da decisão, estabelecendo que a Lei nº. 11.738/2008 

passa a ser aplicável a partir de 27/04/2011 (data da conclusão do 

julgamento da ADI). 2. Considerando a natureza remuneratória das aulas 

excedentes, devem incidir em todas as verbas que tem como base de 

cálculo a remuneração do servidor público, tais como: FÉRIAS 

(INTEGRAIS/proporcionais), décimo terceiro salário. 3. Incidência da Taxa 

Referencial – TR, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de 

setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho 

de 2009, até 25 de março de 2015; após esta data, aplica-se o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 4. Tratando-se de 

sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios 

ocorrerá quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4º, inciso II e 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I a IV, 

ambos do artigo 85 do CPC. (N.U 0001552-08.2015.8.11.0029, Rel. Desª. 

Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 02/05/2018).

 Consoante, a jurisprudência o servidor contratado tem direito ao 

recebimento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e 

do 13º salário ou gratificação natalina com os reflexos respectivos.

QUANTO AO PEDIDO DE PAGAMENTO

 DE FGTS

 Como se vê, existiu continuidade entre as avenças, firmadas, ano após 

ano, contudo, não se pode olvidar que as contratações protraíram no 

tempo uma situação que deveria ser transitória, em afronta as regras da 

contratação temporária e do concurso público (art. 37, IX e II, da CF).

 O ente Municipal não explicitou “situação de urgência” a justificar 

excepcional interesse público para a contratação transitória do agente 

operacional, menos ainda justificativa para as sucessivas prorrogações 

contratuais. Também, não se descura que a atividade é típica de cargo 

cujo provimento exige aprovação em concurso, pois é função permanente 

e fundamental ao Município, não podendo ser desenvolvida de forma 

episódica e, em termos práticos não o foi, porquanto o autor comprova a 

continuidade da relação laboral fincada em contratos temporários.

 Dessa forma, não se cuida exatamente da contratação sem concurso 

público de que fala o art. 37, II, § 2º, da CF, e sim, sucessivos contratos 

por prazo determinado, sem que efetivamente demonstrada situação ou 

necessidade temporária de excepcional interesse público, capaz de 

autorizar a sistemática ofensa ao art. 37, IX, da CF.

 Tem-se que a contratação sem concurso público e a contratação sem 

demonstrar a respectiva necessidade temporária de excepcional interesse 

público, guardam relação entre si, eis que ambas encerram vícios que 

atingem o âmago da natureza da relação jurídico-administrativa, por 

igualmente violarem dispositivos constitucionais.

 O requerido não nega o vínculo, ao contrário, defende cuidarem as 

avenças de vínculo de natureza jurídico-administrativa, com a aplicação 

das regras do regime estatutário próprio e, portanto, indevida a 

condenação do Estado ao pagamento dos valores do FGTS.

 Por corolário lógico, diante do alegado e provado, a ausência de situação 

excepcional a amparar sequer a contratação primitiva, quanto mais 

sucessivas prorrogações, atrai irregularidade irreparável e consequente 

nulidade, conforme procedido.

 Destarte, da declaração de nulidade dos contratos tem-se o 

reconhecimento do direito da autora ao recebimento dos depósitos do 

FGTS, com fundamento no art. 19-A, da Lei 8.069/90 e Enunciado 

363/TST, que diz o seguinte:

 “A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia 

aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e 

§ 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação 

pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor 

da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do 

FGTS”.

 O Supremo Tribunal Federal dirimiu controvérsia reconhecendo 

constitucional a redação do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, incluído pela MP 

Nº 2.164/41/2001:

“Recurso extraordinário. Direito administrativo. Contrato nulo. Efeitos. 

Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. 

Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o 

qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração 

Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em 

concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo 

quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos 

termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do 

trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário 

pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega 

provimento. (RE 596478, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Relator p/ Acórdão 

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012, DJe-040 DIVULG 

28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)”.

 Nessa linha, incide o Verbete Sumular 466/STJ - verbis: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”.

 No mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM 

CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. 

PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia a decidir se há obrigatoriedade de pagamento 

de FGTS em caso de exoneração de servidor contratado temporariamente 

sem concurso público.

2. O STF entende que "é devida a extensão dos direitos sociais previstos 

no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, 

nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, 

notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado"(AI 

767.024-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24.4.2012).

3. O STJ firmou, sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido 

de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da 

ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio 

concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando 

para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas na 

sua conta vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, 

Primeira Seção, DJe 3.8.2009).

4. Por expressa previsão legal, é devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 

2.164-41/2001). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 

1434719/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2ª T, julgado 24/4/2014, DJe 

02/5/2014)”

 Sobre o tema, O TJMT já decidiu:

“APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

— NULIDADE — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — 

NÃO INDUÇÃO À INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA 

CARTA DA REPÚBLICA — FGTS — RECEBIMENTO — LEGALIDADE. A 

mera prestação de serviços por contratação temporária, sem que exista 

excepcional interesse público a justificá-la, não induz à insubsistência dos 

direitos garantidos pela Carta da República. Deve-se assegurar, assim, à 

trabalhadora, o direito ao recebimento dos valores devidos a título de 
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depósito do FGTS. Recurso provido em parte.” (Ap 78203/2013, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTACÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/6/2015, 

Publicado no DJE 17/6/2015)

 “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA 

TEMPORÁRIA. PROFESSORA. SUCESSIVOS CONTRATOS POR PRAZO 

DETERMINADO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

INDEMONSTRADA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. SISTEMÁTICA VIOLAÇÃO À 

DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. VÍCIO QUE ATINGE A PRÓPRIA 

NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE 

COMPROVADA. NULIDADE DOS CONTRATOS. ART. 19-A DA LEI 8.069/90 

INCLUÍDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.164-41/2001. 

CONSTITUCIONALIDADE. RE 596478/RR. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO 

FGTS. ENUNCIADO 363/TST. SÚMULA 444/STJ. JUROS DE MORA. 

CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. IPCA. ADIN Nº 4357 E ENTENDIMENTO DO C. STJ. PELO 

PROVIDO.

O vício existente na contratação do servidor temporário, vazado na 

sistemática violação à Constituição Federal, atinge o âmago da relação 

jurídico- administrativa, ensejando a declaração de nulidade do contrato e 

o direito do ex-servidor temporário ao depósito dos valores do FGTS 

(Enunciado 363/STJ e Súmula 466/STJ).

O RE 596478/RR dirimiu controvérsia, reconhecendo constitucional a 

redação do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, incluído pela MP Nº 

2.164/41/2001, no sentido de que “É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário”

Efeito da ADIn nº 4.357/DF - que declarou a inconstitucionalidade parcial, 

por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09 e da expressão “índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” contida no § 

12, do art. 100, da CF - a partir de 30/06/2009, aplicam-se nas 

condenações contra a fazenda pública, exceto nas causas de natureza 

tributária, juros de mora correspondentes aos da caderneta de poupança 

e atualização monetária calculada pelo IPCA.” (Ap 9777/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

16/6/2015, Publicado DJE 23/6/2015).

 No que se refere aos juros e correção monetária, cuida-se de matéria de 

ordem pública cognoscível de ofício, assim, tomando em conta a decisão 

cautelar na ADIn 4.357/DF, acompanho o C. Superior Tribunal de Justiça, 

cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da 

legislação federal.

 Na apuração de valores será utilizado o IPCA-E, índice que melhor reflete 

a inflação no período e, a partir da citação, os juros de mora de 6% ao 

ano.

 Referente os haveres proporcionais, considerando que o autor ingressou 

em 01/02/2004, o período aquisitivo sempre será em de fevereiro, de 

forma que, tem direito a 3 (três) meses de férias proporcionais relativa ao 

ano de 2011, acrescido do terço constitucional e 4 (quatro) meses de 13º 

salário proporcional além de 08 (oito) dias de efetivo trabalho.

 DECIDO

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos do autor e 

condeno o Município de Cuiabá a pagar o valor do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS, observada a prescrição quinquenal, sobre a 

remuneração do autor, relativo ao período laborado e não prescrito, 

acrescido de atualização monetária pelos índices do IPCA-E e juros de 

mora de 6% ao ano, sem capitalização, contados a partir da citação válida; 

Condeno, ainda, ao pagamento de 08 dias de trabalho, 13º salário, férias e 

terço constitucional, proporcionais, relativo a 2011, cujos valores serão 

acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 6% ao 

ano, sem capitalização, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o réu nas custas e despesas processuais por ser 

isento, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/ 2001 e; CONDENO 

ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor da condenação.

 Desnecessário reexame necessário, pois o valor do direito controvertido 

não excede a quinhentos salários mínimos.

Transitado em julgado e observadas formalidades legais, arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

 ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 971059 Nr: 9740-51.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DE LIMA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CORBELINO LACCAL 

DA SILVA - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do INSS - 

OAB:

 REFERÊNCIA: 0009740-51.2015.811.0041 (Cod. 971059)

ESPÉCIE: AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

REQUERENTE: ROBERTO DE LIMA E SILVA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOS

Vistos.

ROBERTO DE LIMA E SILVA aforou AÇÃO PARA CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ao fundamento de 

que sofreu acidente de trabalho que o deixou incapacitado para o labor. O 

autor requer o restabelecimento do Auxílio Doença que o beneficio do 

Auxílio Doença por Acidente lhe foi concedido de 09/07/2013, até 

02/09/2014, e/ou a concessão da Aposentadoria por invalidez ou do 

Auxílio-Acidente, por entender que ainda está incapacitado para o 

trabalho. Juntou documentos. Atribuiu à causa o valor de R$ 16.855,20. 

Indeferiu a Liminar (f. 85/86). Contestação (f. 87/91). Impugnação à 

Contestação (f. 98). Laudo pericial (f. 103/107). As partes não 

manifestaram sofre o Laudo Pericial (f. 112).

 É a síntese do que reputo essencial.

FUNDAMENTO

Versam os autos sobre pedido do concessão benefício de benefícios 

previdenciários, ao fundamento que a parte autora se encontra 

incapacitada para o trabalho habitual.

Registra-se, por oportuno, que a aposentadoria por invalidez deve ser 

concedida, quando comprovada a incapacidade total e permanente para 

execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência da 

parte segurada, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, 

quando for o caso, de 12 (doze) contribuições a título de carência, 

conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91. Veja-se:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Por sua vez, o auxílio-doença é devido ao segurado que, cumprido o 

período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitada para 

o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91.

Já o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado 

quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de 

qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n° 

8.213/91).

O que distingue os benefícios é que a aposentadoria por invalidez exige a 

incapacidade total e permanente para o trabalho, enquanto para o 

auxílio-doença a incapacidade deverá ser parcial ou total e temporária. Na 

hipótese de mera redução da capacidade para o trabalho, o segurado faz 

jus ao auxílio-acidente.

Sobre o tema cito lição de Daniel Machado e José Paulo Baltazar Junior 

sobre o benefício discutido em testilha:

“Atualmente, é concedido como o pagamento de indenização mensal, 

quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de 

qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem a redução da 

capacidade de labor do segurado”. (in, Comentários à Lei de Benefícios da 

Previdência Social. 4.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 

272)

E também a preleção de Marcelo Leonardo Tavares sobre o assunto, in 

verbis:

“É indenização mensal ao segurado, quando, após a consolidação das 
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lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultaram 

sequelas que implique: a) redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia, na forma prevista no anexo III do RPS; b) redução 

de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exija maior 

esforço para o desempenho da mesma atividade de antes”. (in, Direito 

Previdenciário. 3. ed. Rio de janeiro: Lúmen Júris, 2001, p. 83.)

No caso vertente, o laudo de perícia médica coligido aos autos foi explicito 

em afirmar:

 “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi 

constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta 

limitação para a vida independente”.

 Percebe-se, sem esforço de interpretação, que o laudo pericial elaborado 

do médico perito (Dr. João Baçan - CRM/MT 5753) concluiu que a parte 

autora não está incapacitada para o exercício de atividades laborais.

A ausência de incapacidade temporal e/ou definitiva da parte autora para 

o trabalho está exaustivamente demonstrada nas respostas aos quesitos. 

Logo, não é o caso de aposentadoria por invalidez e/ou a implantação do 

auxílio-doença.

Ante a ausência de comprovação da incapacidade da parte autora para o 

exercício de suas atividades laborais, há de ser negada o 

restabelecimento/implantação do auxílio-doença, bem como eventual 

conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, pois, não 

preenchidos um dos requisitos do arts. 42 e 59, ambos da Lei nº 8.213/91, 

qual seja, comprovação da incapacidade temporária ou permanente para a 

atividade laboral.

Sobre matéria, oportuno realçar o entendimento do egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região:

“PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA APOSENTA-DORIA POR INVALIDEZ 

RURAL - INCAPACIDADE PARA O TRABALHO - LAUDO PERICIAL 

NEGATIVO - AUSÊNCIA DA INCAPACIDADE – IMPOSSIBILIDA-DE DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1 - São requisitos para a concessão dos 

benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o 

preenchimento do período de carência de 12 contribuições mensais, com 

exceção das hipóteses enumeradas no art. 26, III, c/c art. 39, I, da Lei 

8.213/1991, e a comprovação de incapacidade para o exercício de 

atividade laborativa. 2. – (...) 3 - No presente caso, o perito do juízo 

afirmou que não há incapacidade para o exercício das atividades rural 

(labor). 4 - Assim, não havendo nos autos elementos probatórios da 

alegada incapacidade laborativa, a parte autora não faz jus ao benefício 

requerido na inicial. 5 - Apelação da parte autora não provida. (TRF-1 - 

AC: 00512016020134019199, Rel.: DESª. FEDERAL GILDA SIGMARINGA 

SEIXAS, 1ª T., Pub.: 20/02/2019) [Grifei]

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. 

LAUDO PERICIAL NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE. 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCES-SÃO DO BENEFÍCIO. 1. O segurado da 

Previdência Social somente tem direito ao benefício de aposentadoria por 

invalidez, ou auxílio doença se comprovado, por perícia médica, a 

superveniência de incapacidade para o trabalho e o cumprimento do 

período de carência, salvo nos casos de dispensa legal deste último 

requisito (art. 25, 42, 59 e 151, Lei n.8.213/91). 2. Diante da conclusão 

clara e objetiva da perícia judicial sobre pela inexistência de incapacidade 

laborativa no momento da realização do exame, não se mostra possível a 

concessão do benefício pleiteado. 3. Apelação não provida. (TRF-1 - AC: 

00116232220154019199, Rel.: JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE 

ALMEIDA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, 

Data de Publicação: 27/9/2018) [Grifo nosso].

Diante do contexto materializado nos autos, em especial pela clareza do 

laudo pericial, o indeferimento do pedido da parte autora é, pois, inevitável 

consequência da prova existente no bojo do processo e, nesse diapasão, 

a improcedência da ação é apenas o resultado de causa e efeito.

DECIDO

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta com base no art. 

487, inciso I/CPC, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido posto na ação e, por consequência lógica de causa e efeito, julgo 

extinto o processo, com julgamento de mérito.

Deixo de condenar a parte requerente nas custas e despesas 

processuais, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

 Por outro lado, com base no art. 85, §§ 2º e 8º/CPC, condeno-a ao 

pagamento de honorários advocatícios que em fixo em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da 

exigibilidade ex vi do permissivo averbado no art. 98, § 3º/CPC.

Inexistindo recurso voluntário (art. 496/CPC) e certificado o trânsito em 

julgado e observado as formalidades legais, arquive-se.

PRIC.

Às Providências.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 931403 Nr: 50075-49.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMAR LUIZ ESCARELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 

PUBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KRECIANE REGINA FERREIRA - 

OAB:274648/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 PROCESSO Nº: 50075-49.2014.811.0041 – Código 931403

ESPÉCIE: ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO

REQUERENTE: SILMAR LUIZ ESCARELI

REQUERIDO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA 

CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOS

 Vistos,

SILMAR LUIZ ESCARELI ajuizou a presente Ação Anulatória de Ato 

Administrativo com Pedido de Liminar contra ato do PRESIDENTE DA 

COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA CARREIRA DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, insurgindo-se contra a 

nota (3.0) atribuída na sua prova de sentença penal, realizada no 

concurso para provimento de cargo da magistratura (Edital 

40/2013/GSCP).

 Aduz ocorrência de erro na correção da sua prova e por essa razão 

pugna pela concessão de liminar para que seja habilitado a participar da 

próxima fase do concurso. No mérito requer a majoração da nota de modo 

a prosseguir no certame.

 Para fundamentar o pleito fez a juntada de xerocópias de fls. 10/86.

 O feito inicialmente foi distribuído perante ao TJMT, que nos termos da r. 

decisão de fls. 89, declinou-se a competência à primeira instância, onde 

analisado o pedido de liminar foi este indeferido (fls. 94).

 O Requerido ofertou contestação onde argui preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam e requereu a extinção do processo a teor do art. 267, 

VI do CPC. No mérito, para que fosse acolhida a pretensão seria 

necessário que demonstrasse que houve violação a norma legal ou ao 

próprio edital, o que não é o caso. Requer acatar a preliminar e extinguir o 

processo (fls. 98-108).

 Réplica do autor à contestação (fls. 110-111).

O representa do Ministério Público manifestou o desinteresse na ação (fls. 

115).

É o relatório.

FUNDAMENTO

Não vejo necessidade de dilação probatória no caso em tela, pois trata-se 

de matéria unicamente de direito e, por isso, passo ao julgamento 

antecipado da lide, o que faço nos termos do art. 355, inc. I do CPC.

Narra o autor que se inscreveu no concurso público para ingresso na 

carreira da magistratura do Estado de Mato Grosso Edital nº 

40/2013/GSCP e que fora aprovado em todas as fases do concurso, 

menos na correspondente a sentença penal.

Aduz que a nota atribuída à sentença penal foi de 3,0 (três) e que ao 

analisar a prova percebeu que havia sido corrigida de forma errônea, 

tendo ingressado com pedido administrativo requerendo a majoração a um 

patamar não inferior à nota 6,0 (seis) o que lhe permitiria participar da 

próxima fase do certame.

 A parte autora ajuizou a presente ação perante o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que declinou da competência ao argumento de 

que a presente anulatória não poderia ser ajuizada contra a comissão – 

órgão destituído de personalidade jurídica -, mas sim, contra o Estado de 

Mato Grosso e determinou-se a remessa dos autos a uma das varas 
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cíveis de Fazenda Pública desta Capital.

 Pois bem.

 Nesse caso a competência é de caráter absoluto e regula-se pelo critério 

pessoal, ou seja, em razão da pessoa da autoridade apontada como 

coatora. Na situação presente, a autoridade apontada pelo autor 

(Presidente da Comissão do Concurso) não possui privilégio de foro por 

prerrogativa de função, sendo a competência para processar e julgar de 

uma das varas de Fazenda Pública da Comarca da Capital.

 Em sede de contestação o Estado de Mato Grosso, através da sua 

Procuradoria Geral, sustenta a ilegitimidade passiva ad causam do 

Presidente da Comissão de Concurso Público para Ingresso na 

Magistratura de Mato Grosso, por que não tem personalidade jurídica e, via 

de consequência, não tem capacidade processual o que significa dizer 

que não pode figurar como parte em qualquer ação.

 Anota que no presente caso, a ação deveria ter sido proposta contra o 

Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, cuja 

representação judicial é de competência da Procuradoria Geral do Estado, 

e a citação, por determinação constitucional só pode ser procedida na 

pessoa do Procurador Geral do Estado.

 Com efeito, considerando que a autoridade com poderes para anular no 

ponto, é aquela que pratica o ato, ou que tem o poder legal de praticá-lo, 

nos casos de comissão, é aquela designada pelo ordenamento jurídico a 

quem a regra de competência à prática do ato, equivocada a indicação do 

Presidente da Comissão do Concurso para Ingresso na Magistratura do 

Estado de Mato Grosso, não cabendo ao judiciário corrigir o polo passivo 

da demanda.

 Quanto ao mérito

Nesse sentido, transcrevo:

“4. A pretensão do recorrente também não pode prosperar quanto à 

modificação dos critérios objetivos para a pontuação no certame, pois não 

cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso 

público para modificar tais exigências. (Precedente: AgInt no RMS 

48.270/MS, Rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, DJe 12/8/2016. 5. Recurso ordinário não provido.)

 Acrescento o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a respeito 

do pedido do autor:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PARA JUIZ SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 

NAS NOTAS ATRIBUÍDAS PELA BANCA EXAMINADORA. INOCORRÊNCIA. 

CORREÇÃO DE PROVAS E MAJORAÇÃO DE NOTAS PELA VIA JUDICIAL. 

IMPOSSIBILIDADE COMO REGRA GERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU 

TERATOLOGIA NA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA ÀS PROVAS DO 

CANDIDATO. 1. O recorrente prestou concurso público para ingresso na 

magistratura paranaense, quedando reprovado na fase discursiva teórica. 

Alega que os recursos administrativos que interpôs para majorar sua nota 

restaram infrutíferos. Ao argumento de que a correção das questões não 

teria sido motivada, requereu, judicialmente, o acréscimo dos décimos de 

ponto faltantes, ou a atribuição de novas notas às questões que indicou.

2. Não prospera a alegada falta de motivação da banca examinadora na 

atribuição das notas dadas ao candidato impetrante, haja vista que, por 

ocasião do recurso administrativo que interpôs para majorar seu escore, 

teve pleno acesso ao respectivo espelho/gabarito, podendo contrariá-lo 

plenamente. 3. O Superior Tribunal de Justiça, como também o Supremo 

Tribunal Federal (inclusive em repercussão geral - RE 632.853/CE), têm 

reiteradamente afirmado que, uma vez respeitadas, pela banca 

examinadora, a legalidade do procedimento e a compatibilidade do 

conteúdo das questões com a previsão editalícia, não cabe ao Poder 

Judiciário reavaliar os critérios de correção nem tampouco as notas 

atribuídas aos candidatos. Precedentes.

4. Estando, pois, os fundamentos do acórdão recorrido em harmonia com 

a jurisprudência do STJ e do STF, nem se detectando traços de ilegalidade 

ou de teratologia no caso concreto, deve o aresto estadual ser confirmado 

por seus próprios fundamentos.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RMS 49.941/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 16/08/2018, DJe 20/09/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. ARREDONDAMENTO DE NOTA. VEDAÇÃO 

PREVISTA NO EDITAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 

NÃO-OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O edital é a lei do concurso, de modo que a inscrição no certame implica 

concordância com as regras nele contidas, que não podem ser 

dispensadas pelas partes.

2. Em concurso público, como regra, compete ao Poder Judiciário somente 

a verificação dos quesitos relativos à legalidade do edital e ao 

cumprimento de suas normas pela comissão responsável, não podendo, 

sob pena de substituir a banca examinadora, proceder à avaliação da 

correção das provas realizadas.

3. Sendo diversas as situações em que outros candidatos obtiveram a 

majoração de suas notas, o indeferimento do arredondamento pretendido 

pelo recorrente não viola o princípio da isonomia.

4. Recurso ordinário improvido.

(RMS 26.052/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, 

julgado em 06/08/2009, DJe 14/09/2009)

DECIDO

Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR, e extingo o 

processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de processo Civil.

Considerando que a ação tramitou sob a gratuidade da justiça, abstenho 

de condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

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

P.R.I.C.

 Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

 ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1352684 Nr: 20022-46.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHAYANE DE PAULA PRATTS DE ARRUDA, PAULA 

PRATTS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REFERÊNCIA Nº 20022-46.2018.811.0041 - código 1352684

ESPÉCIE: AÇÃO COMINATÓRIA

REQUERENTE: RHAYANE DE PAULA PRATTS

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 RELATOS

Cuida-se de ação de obrigação de fazer para cumprir dever político 

constitucional c/c pedido de antecipação de tutela movida por Rhayane de 

Paula Pratts, menor impúbere, neste ato, representada por sua genitora 

Paula Pratts da Costa, contra o Município de Cuiabá, (gestor do SUS), onde 

almeja o fornecimento gratuito de insumos básico de higiene 

constituindo-se fraldas descartáveis (240 unidades), necessária para 

utilização de sua filha portadora de tetraparesia maior comprometimento 

hemicorpo direito, paralisia facial e pé torto congênito à esquerda, bem 

como apresenta convulsões (CID 10 G80 – G40). Conforme laudo médico 

em anexo.

 Tutela antecipada deferida às fls. 29/30.

 Citado o Requerido (fls. 32) não se manifestou, sendo determinado pelo 

Juízo o bloqueio da quantia de R$ 1.798,20, para aquisição de fraldas, 

adulto, tamanho G, com base no orçamento de fls. 25, para três meses 

(fls. 33).

Realizado o bloqueio na conta do Requerido às fls. 36, adquirido o produto 

conforme nota fiscal às fls. 42.

 Posteriormente, havendo novo pedido foi determinado o fornecimento de 

fraldas ao Município que não cumpriu a determinação, sendo realizado 

novo bloqueio para aquisição de fraldas para 30 dias, no valor de R$ 

585,00 (fls. 54-55 e 64), conforme nota fiscal de fls. 69.

Necessitando do insumo não fornecido pelo Município, foi solicitado ao 

Juízo o pedido e deferido a aquisição de 90 pacotes de fraldas para 

totalizando a quantia de R$ 1.782,00, procedido o bloqueio do Município 

(fls. 85), comprovada a compra conforme nota fiscal de fls. 93-verso.

 É o breve relato.

FUNDAMENTO

Em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de direito e de 

fato, não houver necessidade de produção de provas em juízo, consoante 

os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 
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Civil Brasileiro.

 O pedido inicial prospera, pois, a Constituição da República, em seu art. 

196, garante que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo de 

relevância pública tais serviços, consoante o artigo 197 da Carta Magna.

Outrossim, o art. 7º, inciso II, da Lei nº 8.080/90 prevê que os serviços 

públicos de saúde que integram o Sistema Único de Saúde devem 

obedecer ao princípio da integralidade da assistência:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 

(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 

198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência;

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema;”

Portanto, o ordenamento jurídico pátrio, começando pela própria 

Constituição, resguarda a assistência médica postulado pela autora que, in 

casu, se traduz no fornecimento gratuito de insumos básicos de higiene, 

fraldas descartáveis, por tempo indeterminado.

O art. 37, XXI, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei de 

Licitações Públicas dispõe sobre a forma de aquisição de bens e serviços 

pela Administração para garantir a aplicação do princípio constitucional da 

isonomia e a proposta mais vantajosa para o ente público contratante - 

vedando a adoção do critério marca nas compras efetuadas:

 "Art. 15. Omissis § 7° - Nas compras deverão ser observadas, ainda: I - a 

especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca".

DECIDO

Posto isto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, motivo pelo qual, CONDENO o 

Município de Cuiabá a viabilizar o fornecimento imediato e gratuito a parte 

autora das fraldas descartáveis necessárias ao suprimento da paciente.

 Por consequência, de causa e efeito, torno DEFINITIVA a antecipação de 

tutela deferida às f. 29/30 e JULGO EXTINTO com resolução do mérito o 

presente processo, o que faço com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas processuais, por 

força do art. 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001, bem como nos honorários 

advocatícios, observada jurisprudência do STJ.

Apesar da procedência da ação, desnecessário o reexame necessário da 

sentença, pois a condenação não excede ao valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos (art. 475, § 2.º, CPC).

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

P. R. I. C.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 804899 Nr: 11363-24.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LIBERATTI - 

OAB:16.825 MT, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 REFERÊNCIA: Nº 11363-24.2013.811.0041 - código 804899

ESPÉCIE: AÇÃO ORDINÁRIA

REQUERENTE: MESSIAS DE SOUZA SANTOS

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

 RELATOS

Trata-se de Ação de Ordinária promovida por MESSIAS DE SOUZA 

SANTOS contra o ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo a 

procedência da ação para determinar ao senhor Diretor Geral da Polícia 

Judiciária Civil de MT, que proceda à lotação do autor em uma da Unidades 

de Polícia Judiciária Civil de Cuiabá/MT, em respeito ao Edital n. 002/2009 – 

SAD/MT, subsidiariamente, que faça a reserva da vaga até o julgamento 

da presente ação.

 Alega o autor que foi aprovado em Concurso Público de provas e títulos 

realizado pela Polícia Judiciária Civil, para o cargo de escrivão da Polícia 

Civil, para o qual estavam previstas 140 vagas, restando classificado em 

46º lugar, alcançando nota 60,00, conforme Edital do concurso e Ato nº 

2.288/2011 (fls. 12/13).

 Afirma que o edital previa a lotação dos candidatos rigorosamente a 

ordem de classificação alcançada no curso de formação técnico 

profissional.

 Aduz que participou do curso de formação com aprovação em 132ª 

colocação com nota 9,2519, conforme relação publicada pela Polícia Civil.

 Alega que após o término do curso de formação foi publicada duas listas, 

uma denominada “normal”, onde constava o nome do autor, e outra 

denominada “lotação por direito”, esta composta de 81 candidatos, que em 

tese seriam cônjuges de servidores públicos do Estado de Mato Grosso e 

deveriam ter a localização compatibilizada, ou seja, deveriam ser lotados 

em delegacias de cidades nas quais os cônjuges fossem servidores, em 

obediência ao Parágrafo único do art. 159 do Estatuto da Polícia Civil.

Assim, o autor foi lotado na Delegacia Regional de Juína, posteriormente, 

para Aripuanã, Tangará da Serra, e por último na Delegacia de Polícia 

Municipal de Nova Olímpia/MT.

 Todavia, pelo seu desempenho deveria ter sido lotado em uma das 

delegacias de Cuiabá/MT, mas lamentavelmente foi preterido na lista 

“lotação por direito”, na qual constava candidatos com notas inferiores às 

do autor.

 O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (fls.174-176).

Citado, o Requerido ofertou contestação (fls. 180-220).

Impugnação a contestação (fls. 227-236).

É o relatório.

 FUNDAMENTO

Não existem preliminares a serem analisadas, e, como bem se nota, os 

ditames processuais foram observados não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas.

Trata-se de ação de nulidade de ato administrativo intentada por Messias 

de Souza Santos contra o Estado de Mato Grosso, para que proceda à 

sua lotação em uma das Unidades de Polícia Judiciária Civil de Cuiabá/MT, 

em respeito ao Edital n. 002/2009 – SAD/MT, em decorrência da sua 

aprovação e classificação no concurso da Polícia Civil nº 02/2009.

Sustenta o autor que participou do certame concorrendo a uma das vagas 

do concurso para lotação nesta Capital, logrando aprovação em 46º lugar, 

suficiente para ser aqui lotado.

 No entanto, ao término do curso de formação foi publicada duas listas, 

uma denominada “normal”, onde constava o nome do autor, e outra 

denominada “lotação por direito”, esta composta de 81 candidatos, que em 

tese seriam cônjuges de servidores públicos do Estado de Mato Grosso e 

deveriam ter a localização compatibilizada, ou seja, deveriam ser lotados 

em delegacias de cidades nas quais os cônjuges fossem servidores, em 

obediência ao Parágrafo único do art. 159 do Estatuto da Polícia Civil.

Assim, o autor foi lotado na Delegacia Regional de Juína, posteriormente, 

para Aripuanã, Tangará da Serra, e por último na Delegacia de Polícia 

Municipal de Nova Olímpia/MT.

 Todavia, pelo seu desempenho deveria ter sido lotado em uma das 

delegacias de Cuiabá/MT, mas lamentavelmente foi preterido na lista 

“lotação por direito”, na qual constava candidatos com notas inferiores às 

do autor.

 É certo afirmar que o edital é a lei do concurso e que este estabelecia 

que:

 Item 24.3. A nomeação dos candidatos dar-se-á por meio de Ato 

Governamental publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, 

respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação para o cargo/perfil 

profissional e município para o qual concorreram.

Consoante se pode apreender a partir dos alicerces em que se suplanta a 

tessitura organizacional implementada em nossa sistemática jurídica, o 

controle jurisdicional dos atos administrativos subsume-se tão-somente em 

viabilizar o exame dos parâmetros de legalidade e de legitimidade do ato, 

bem como de seus motivos determinantes, não sendo franqueada ao 

Poder Judiciário a possibilidade de ingressar no exame do mérito, de forma 

a avaliar sua conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça.

 REEXAME NECESSÁRIO – CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO EM 

LOCALIDADE DIVERSA DA ESCOLHIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO DO 

CERTAME - DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS EDITALÍCIAS - SENTENÇA 

RATIFICADA.

Havendo previsão editalícia da classificação de candidatos por 

localidades, a Administração não pode lotar a candidata aprovada em local 

diverso do escolhido no ato da inscrição para o certame.
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(N.U 0001676-33.2012.8.11.0049, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/5/2014, 

Publicado no DJE 05/6/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONCURSO PÚBLICO – ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO NÃO RESPEITADA – CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

ESTRANHOS AO EDITAL – ILEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

A chamada “ lotação de direito” contém critérios de classificação 

estranhos ao edital, e dos quais os candidatos não tiveram a oportunidade 

de se inteirar, restando patente a ilegalidade.

(N.U 0039560-15.2013.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

26/11/2013, Publicado no DJE 24/01/2014)

Diante dessa perspectiva, como forma de evitar-se usurpação da 

competência administrativa, denota-se que em sede de concurso público, 

o candidato aprovado no certame possui o direito garantido de acordo com 

o edital previamente publicado, que se transmuta em direito líquido e certo, 

não podendo ser modificadas as regras a bel prazer da administração.

Na hipótese em que, o candidato concorreu a vaga em Cuiabá e foi 

aprovado não poderia ter sido deslocado para outra localidade em 

desrespeito às normas do edital do concurso público, ocorrendo, por parte 

da Administração, nomeação de outros candidatos em desrespeito à 

ordenação classificatória.

A administração, portanto, por via de regra, encarrega-se, no exercício de 

seu poder discricionário, à luz dos critérios de conveniência e 

oportunidade, com caráter de exclusividade de deliberar a respeito da 

nomeação e provimento de cargos dos candidatos aprovados no certame. 

Interpretação que exsurge a partir do exame do art. 37, incisos II, III e IV da 

CRFB/88.

Nesse contexto, os atos praticados pela Administração não podem 

acarretar qualquer burla ou violação às regras e princípios que regem o 

concurso público, tampouco prejuízos aos autores e à lisura do certame, 

no exercício do poder de autotutela.

Assim, considerando que houve preterição na localização da lotação de 

opção do candidato devidamente aprovado e classificado no certame, 

deve ser julgado procedente o pedido, pois o autor comprovou o fato 

constitutivo do seu direito.

DECIDO

Posto isto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO do autor, para DETERMINAR ao 

Diretor Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso que 

proceda a lotação do autor Messias de Souza Santos em uma das 

Unidades de Polícia Judiciária desta Capital, em respeito ao Edital do 

Concurso nº 02/2009-SAD/MT.

Sem custas.

 Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios ao 

advogado do réu, os quais arbitro equitativamente em R$ 1.000,00 (mil 

reais), com fulcro no art. 85, §8º, do CPC, por ser muito baixo o valor da 

causa.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

P.R.I.C.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

 ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 289605 Nr: 10071-14.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309, JOSÉ DE LIMA FERNANDES - OAB:2234/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA LIZ DE OLIVEIRA 

FUZETTI - OAB:Proc. Federal

 PROCESSO: 301/2007 (cód. 289605)

ESPÉCIE: AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

REQUERENTE: JOÃO VIEIRA NUNES

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária (aposentadoria por invalidez) aforada por 

JOÃO VIEIRA NUNES contra o INSS ao fundamento de acidente de 

trabalho que o incapacitou para o labor.

 Na inicial, o autor requereu a realização de perícia médica para 

comprovação de sua incapacidade. Pedido deferido (f. 202/203). No 

entanto, o requerente não compareceu para a perícia médica designada (f. 

207).

 Intimado via DJE (f. 209), o autor não se manifestou. Determinada sua 

intimação pessoal, porém frustrada, motivo não residir mais no endereço, 

conforme certidão do senhor Oficial de Justiça (f. 216).

A ausência de perícia inviabiliza o andamento da ação.

 Ante a realidade processual, determino a intimação via correspondência 

A.R. dos patronos constituídos pelo requerente (f. 20), para, no prazo de 

até 10 (dez) dias, manifestarem o interesse no prosseguimento da ação, 

e/ou indicarem o atual endereço do Autor, pena de anuência e 

concordância tácita ao sintomático arquivamento dos presentes autos.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 358341 Nr: 28739-96.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METAL DESIGN COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PASCOAL SANTULLO NETO - 

OAB:12867, RODRIGO SEMPIO FARIA - OAB:8.078/MT, VICTOR 

AUGUSTO MEDINA MARTINS - OAB:OAB-MT 18.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 PROCESSO: 603/2008 (cód. 358341)

 ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

(Embargos de Declaração)

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

 Vistos.

 Nos termos e fins colimados do art. 1.023, §2º do CPC, determino a 

intimação do impetrante, na pessoa de seu representante legal, para 

querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar sobre o teor dos 

Embargos Declaratórios opostos com pedidos de efeitos infringentes (f. 

105).

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 359892 Nr: 29829-42.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MOTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:2951, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:1662135

 PROCESSO: 29829-42.2008.811.0041 (cód. 359892)

ESPÉCIE: AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

REQUERENTE: JOSÉ MOTA DIAS

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 Vistos.

No recurso de apelação (f. 122/124) o apelante (INSS) informou 

preliminarmente, caso o apelado aceitar a atualização de valores 

atrasados conforme disposto no art. 1º-F da Lei 9494/97, desiste do 

recurso.

Concordância expressa do apelado (f. 125/126).

Ante o acordo entre as partes referente ao critério para atualização de 
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valores, homologo a desistência do recurso de Apelação aforado pelo 

INSS, conforme averbado na pré-manifestação (f. 122).

A fim de prosseguir com a marcha processual, determino a intimação do 

INSS para, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob as penas da lei, 

apresentar os cálculos atualizados, nos moldes acordados.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1287967 Nr: 4279-93.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA SALES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA FEDERAL 

CUIABÁ/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 4279-93.2018.811.0041 (cód. 1287967)

ESPÉCIE: AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

REQUERENTE: JESSICA SALES CARDOSO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Vistos,

Trata-se de ação previdenciária aforada por JESSICA SALES CARDOSO 

contra o INSS, para restabelecimento de auxílio doença, ante a redução da 

sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho (f. 

05/07). Inicialmente processo distribuído ao 6º Juizado Especial Federal de 

Mato Grosso. Decisão (f. 43/44) declinou competência para as Varas de 

Fazenda Pública de Cuiabá. Contestação (f. 55/61). Impugnação (f. 69/70). 

A autora requereu produção de prova pericial (f. 71/72). MP afirmou 

inexistir motivos para sua atuação nos autos (f. 74/75).

 É síntese relatorial.

Ante a orientação do CNJ (Recomendação Conjunta n° 01 de 15/12/2015), 

teor do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017 emitido pelo 

Coordenador do Núcleo Previdenciário da Procuradoria Federal/MT e a 

necessidade de aferir a incapacidade laborativa, determino a produção de 

prova pericial (art. 464/CPC).

Nomeio como perito o Doutor JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, devidamente 

cadastrado pela CGJ/TJMT com endereço profissional à Rua Barão de 

Melgaço, 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, sala 908, Centro, 

Cuiabá/MT, telefone celular (65) 99601-1639. Fixo os honorários periciais 

no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ante a hipossuficiência da parte requerente, nos termos do art. 373, § 

1º/CPC, inverto o ônus da prova, de modo que caberá ao INSS produzir, a 

tempo e modo, a perícia técnica.

O requerido antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do 

art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto 

acidente de trabalho.

 Intime-se o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o depósito 

dos valores dos honorários junto à Conta Única do TJMT vinculada a 

presente ação previdenciária, sob pena de anuência e concordância tácita 

com eventual bloqueio dos valores.

Seguem os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito, nos moldes 

da Recomendação do CNJ nº 01/2015:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em 

caso positivo, desde quando?

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo 

Requerente?

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta 

“doença” sofrida pelo Requerente?

04 – Existe nexo causal/concausal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo de causalidade?

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o 

exercício de atividade laboral do Requerente à época dos fatos narrados 

na inicial, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional?

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou 

intensa?

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame complementar?

09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a 

existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)?

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades 

que anteriormente exercia?

 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é 

possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa 

compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de 

duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o 

levaram a tal conclusão?

 14 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo 

estimado a recuperação laborativa?

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

16 – Caso a resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi 

considerada permanente, existe capacidade laborativa residual para 

cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a nomeação e informar data e horário para a realização da perícia 

médica.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 706199 Nr: 423-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON HENRIQUE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11679, KELMA REGINA BARBERATO - OAB:10.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 423-68.2011.811.0041 (cód. 706199)

ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: EDILSON HENRIQUE DIAS

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Vistos.

Processo em fase de cumprimento da sentença (f. 78/ 82) que julgou 

parcialmente procedentes os pedidos postos na inicial.

Embargos à execução aforados pelo INSS julgados procedentes conforme 

sentença (cópia f. 98), transitada em julgado (f. 100).

Intimadas sobre o prosseguimento da ação, ambas as partes quedaram-se 

inertes (f. 102/103).

 Nestas condições, inexistindo matérias pendentes de apreciação, 

cumpram-se as determinações averbadas no dispositivo final sentença (f. 

78/82) mediante as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843381 Nr: 47304-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO MOREIRA DA SILVA, ROGÉRIO TIAGO 

GONÇALVES VASQUES, EDSON RAMÃO GONÇALVES DEBESA, 

EDINALDO FRANCISCO DE LIMA, GIL BRITO DE BARROS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451/MT, RENATA M DE A. V. NETO DEBESA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data de perícia, que 

será realizada no dia 21 de fevereiro de 2020, às 14h30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 844986 Nr: 48762-87.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PETRONILHO DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:82185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:, 

PROCURADORIA FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO: 48762-87.2013.811.0041 (CÓD. 844986)

ESPÉCIE: AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

REQUERENTE: JOSÉ PETRONILHO DA GUIA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Vistos,

Trata-se de ação previdenciária aforada por JOSÉ PETRONILHO DA GUIA 

contra o INSS, para recebimento de auxílio acidente e/ou aposentadoria 

por invalidez, ante a redução da sua capacidade laborativa em 

decorrência de acidente de trabalho (f. 05/11). Contestação (f. 46/52). O 

autor postulou produção de prova pericial (f. 72). MP afirmou inexistir 

motivos para sua atuação nestes autos (f. 80/81).

 É síntese relatorial.

Ante a orientação do CNJ (Recomendação Conjunta n° 01 de 15/12/2015), 

teor do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017 emitido pelo 

Coordenador do Núcleo Previdenciário da Procuradoria Federal/MT e a 

necessidade de aferir a incapacidade laborativa, determino a produção de 

prova pericial (art. 464/CPC).

Nomeio como perito o Doutor JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, cadastrado na 

CGJ/TJMT com endereço profissional à Rua Barão de Melgaço, 2754, 

Edifício Work Tower, 9º Andar, sala 908, Centro, Cuiabá/MT, telefone 

celular (65) 99601-1639. Fixo os honorários periciais no importe de R$ 

600,00 (seiscentos reais).

Ante a hipossuficiência do requerente, nos termos do art. 373, § 1º/CPC, 

inverto o ônus da prova, de modo que caberá ao INSS produzir, a tempo e 

modo, a perícia técnica.

O requerido antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do 

art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto 

acidente de trabalho.

 Intime-se o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o depósito 

dos valores dos honorários junto à Conta Única do TJMT vinculada a 

presente ação previdenciária, pena de anuência e concordância tácita 

com eventual bloqueio dos valores.

Seguem os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito, nos moldes 

da Recomendação do CNJ nº 01/2015:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em 

caso positivo, desde quando?

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo 

Requerente?

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta 

“doença” sofrida pelo Requerente?

04 – Existe nexo causal/concausal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo de causalidade?

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o 

exercício de atividade laboral do Requerente à época dos fatos narrados 

na inicial, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional?

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou 

intensa?

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame complementar?

09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a 

existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)?

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades 

que anteriormente exercia?

 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é 

possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa 

compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de 

duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o 

levaram a tal conclusão?

 14 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo 

estimado a recuperação laborativa?

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

16 – Caso a resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi 

considerada permanente, existe capacidade laborativa residual para 

cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a nomeação e informar data e horário para a realização da perícia 

médica.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 879538 Nr: 16524-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZARIO MARTINS ROSA, ELIANA BARBOSA DA 

SILVA, JEFERSON LUIZ MAGALHÃES DOS SANTOS, JOÃO BATISTA 

BARROS, JANETE BENTO DE ARRUDA, JOSE MARIO NUNES DE 

SIQUEIRA, RIVELINA CARLOS DA SILVA, MARIA LOURDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA TIBIRIÇA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:18516/mt, MARITZA COSTA SANTOS GRIGGI 

BORRALHO - OAB:17.302/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 PROCESSO: 16524-78.2014.811.0041 (cód. 879538)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTES: CEZARIO MARTINS ROSA e outros

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 383). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial (f. 385/387). Juntou as cópias (f. 

388/392).

É a síntese.

Decido.

A realização de perícia contábil se faz necessária para aferir a (in) 

existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.

Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto à ambas as partes a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC). 

Ao Município/executado determino ainda, no mesmo prazo, juntar as fichas 

financeiras dos exequentes.

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 
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da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por exequente.

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Município de Cuiabá) efetuar o pagamento no prazo de até 02 

(dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 

535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via 

Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 898555 Nr: 28757-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO ANACHE LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 PROCESSO: 28757-10.2014.811.0041 (cód. 898555)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: JOÃO FRANCISCO ANACHE LEITE

 EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Processo em fase de liquidação de sentença (ilíquida) na forma do art. 510 

do CPC (f. 108). O executado afirmou que não há nada a ser pago, pois 

em decorrência da reestruturação da carreira, houve para os servidores 

públicos a efetiva incorporação salarial e invocou a teoria da “liquidação 

zero” (f. 110/117). Juntou cópia de fichas financeiras e demais 

documentos (f. 118/169).

É a síntese.

Decido.

A tese do Executado não pode prosperar, pois, para concluir com 

segurança a existência de algum valor em benefício do exequente 

necessário à apuração através de “perícia contábil”.

Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil 

se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial 

decorrente da implantação da URV.

 Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 

2.18.10, do Provimento nº 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o 

contador GERSON FANAIA PEREIRA, endereço profissional Av. Haiti, 193, 

apto 1803 - Ed Clarice Lispector - Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 

99981-0779,  (65)  3023-5412,  (65)  3023-5415,  e-mai l : 

fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente 

de compromisso.

Faculto ás partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º do CPC).

Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião 

da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada 

em razão da aplicação da Lei nº 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente 

de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o 

percentual e o valor devido.

Com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em 

R$ 300,00 (trezentos reais).

Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar 

objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia 

técnica/contábil.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da 

realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação 

das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º).

No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do PERITO JUDICIAL no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o 

executado (Estado de Mato Grosso) efetuar o pagamento no prazo de até 

02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 

535, § 3º, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via 

Bacenjud.

Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, 

expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1275214 Nr: 11-93.2018.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REFERÊNCIA: AUTOS Nº 11-93.2018.811.0041 - código: 1275214

ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT

 SENTENÇA

 Vistos,

 SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, qualificado (f. 05), impetrou o 

presente remédio heróico contra ato do SUPERINTENDENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO, em face da apreensão de mercadorias que apresentaram 

divergência em relação às notas fiscais. Liminar deferida (f. 35/36). 

Informações da autoridade coatora requereu a denegação da segurança 

(f. 39/44). Ministério Público declinou de suas atribuições para atuar 

nestes autos (f. 51/52).

 É a síntese relatorial.

 FUNDAMENTO

 A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza, “conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

 Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos 

necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito 

líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo 

praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no 

juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e 

interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na 

plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, 

recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da 

autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o 

Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do 

mandamus, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou 

lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

 Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e 
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certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, 

configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como 

matéria meritória.

 No caso em tela, o mandamus está restrito à verificação da (i) legalidade 

do ato administrativo que apreendeu as mercadorias e lavrou os TADs sob 

nºs. 1132819-1 e 1132818-4

 Entretanto, a matéria já foi apreciada por ocasião da decisão liminar (f. 

35/36) nos seguintes termos:

“...mandado de segurança, impetrado por SDB Comércio de Alimentos 

Ltda, contra ato que entende ilegal e arbitrário do Superintendente de 

Fiscalização da Sefaz - MT, quando da apreensão da mercadoria em 

trânsito para estabelecimento de mesma titularidade, sob os argumentos 

de divergência de unidades desacobertadas de documento fiscal e de 

entrega em local diverso do indicado nos DANFEs

A jurisprudência é no sentido de não haver a cobrança de ICMS quando 

da transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma 

titularidade. (...) Entretanto, não adentro ao mérito da legalidade ou não do 

arbitramento do mencionado imposto, tenho apenas que esta não é a 

forma e medida legal de cobrança de impostos, havendo os meios 

corretos para tal cobrança que não a retenção da mercadoria, por isso, 

merece a segurança pleiteada”.

 Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o 

pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos 

fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido 

contrário daquele já delineado.

 DECIDO

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente mandamus, para 

ratificar a decisão liminar (f. 35/36), e com fundamento no art. 487, I, do 

CPC, CONCEDER A SEGURANÇA.

 Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do 

STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

 Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que 

dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

 Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para 

reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

 PRIC.

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2019.

 ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1054338 Nr: 48505-91.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA RODRIGUES BENEVIDES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:MT/ 17.514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 48505-91.2015.811.0041 - CÓDIGO 1054338

ESPÉCIE: AÇÃO DE COBRANÇA

REQUERENTE: SEBASTIANA RODRIGUES BENEVIDES COSTA

 REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABA

RELATOS

SEBASTIANA RODIGUES BENEVIDES COSTA, qualificada nos autos, 

ajuizou a presente ação ordinária contra o Requerido postulando a 

procedência da ação para determinar ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ para 

efetivar o pagamento do valor de R$ 44.345,40 relativo a licença prêmio 

não gozadas, bem como ainda a quantia de R$ 200.000,00 a título de 

danos morais.

 Citado, o Requerido arguiu preliminar de falta de interesse processual e 

prescrição do fundo do direito, impugna o valor da causa, e acrescenta 

que que já não há direito adquirido a regime jurídico, pois já não há mais 

vigência do art. 58 da Lei Orgânica do Município por expressa revogação. 

Requereu se ultrapassada a preliminar, sejam julgados totalmente 

improcedentes os pedidos da autora (fls. 47-70).

Impugnação da requerente (fls. 72-77).

 Instada as partes para especificar provas a requerente pediu a 

suspensão do processo e reiterou os termos da inicial e o requerido 

quedou silente (fls. 121/128).

O representante do Ministério Público declinou de intervenção no feito e 

requereu o seu prosseguimento (fls. 80-81).

 É o relatório.

 FUNDAMENTO

Conheço diretamente do pedido com fulcro no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, pois as provas constantes dos autos são suficientes para 

formar convencimento, sendo dispensável dilação probatória.

PRELIMINAR

DA PRESCRIÇÃO

No que se refere à prescrição, a demanda visa a condenação do 

Requerido ao pagamento de verba rescisória (licença prêmio) adquiridas e 

não gozadas quando da aposentadoria ocorrida na data de 28 de março 

de 2014.

 Assim, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, 

ou seja, se renova mês a mês.

 Feitas estas ponderações, aplica-se, então, o comando da súmula n. 85 

do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação.

Vejamos o conteúdo da súmula:

 STJ - Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 

A jurisprudência desta corte firmou entendimento de que, no 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido”.

(AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, Julgado em 18/11/2014, DJE 24/11/2014)

O direito à conversão de licença-prêmio em dinheiro prescreve em cinco 

anos, contados da data do ato ou fato que gerou o direito. Segundo a 

manifestação apresentada, o artigo 1º do Decreto 20.910/32 aponta que 

as dívidas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato que gerou o direito.

De forma que a autora tem direito apenas à licença prêmio adquirida entre 

15/10/2010 até a data da aposentadoria, pois ingressou com a ação em 

15/10/2015.

Rejeito a preliminar.

O Município alega falta de interesse processual porque a parte não 

requereu o gozo quando em atividade.

 Todavia, essa é uma decisão da parte, requerer o gozo, ou não, é de seu 

livre arbítrio.

Da prescrição do fundo de direito

 Sustenta o Município que o artigo 58, II, da Lei Orgânica do Município de 

Cuiabá admitia a conversão em pecúnia da licença prêmio, mediante 

expressa opção ou requerimento do servidor.

 Porém, essa opção deixou de existir em 14/05/2003, quando foi alterado 

esse dispositivo e, que além disso, o benefício da licença prêmio foi 

expressamente suprimido pelo art. 192 da Lei Complementar Municipal nº 

093/2003 – Estatuto dos Funcionários do Município, que assim expressa:

“Art. 192. Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência 

da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o 

adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os 

adicionais excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de 

representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder 

público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias 

e atos normativos no Município de Cuiabá.

 Destarte, o pedido da autora é despido de fundamento legal, tanto é 

verdade que a petição inicial não traz uma linha sequer sobre a legalidade 

do pedido e o seu fundamento.

Limitando-se a trazer como fundamento do pedido uma folha elaborada no 

computador sem origem e sem assinatura.

Considerando que o pedido da autora não possui embasamento legal, pois 

não existe direito sem lei que o assegure, a pretensão não merece 

acolhida, devendo ser repelida por falta de fundamento legal.

 Uma vez que a pretensão, não tem fundamento legal, reconheço 
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prejudicado o pedido de danos morais.

DECIDO

Posto isto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial, e extingo 

o processo com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade por cinco 

anos, art. 98, §3º do CPC, em virtude da concessão da gratuidade da 

justiça.

Transitado em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo.

 P.R.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

 ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 352754 Nr: 23005-67.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ANDRIOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REFERÊNCIA: 0023005-67.2008.811.0041 (Cod. 352754)

ESPÉCIE: AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

REQUERENTE: LUIZ CARLOS ANDRIOTTI

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOS

Vistos.

LUIZ CARLOS ANDRIOTTI aforou AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ao fundamento que sofreu acidente de 

trabalho que o deixou incapacitado para o labor. O benefício do 

Auxílio-Doença lhe foi concedido até 25/01/2008, se findando nesta data, 

por “Alta Programada”. Juntou documentos. Atribuiu à causa o valor de R$ 

10.000,00. Liminar Indeferida (f. 32/33). Contestação (f. 37/44). 

Impugnação (f. 47/49). Laudo Pericial (f. 130/134). O autor impugnou o 

Laudo Pericial (f. 137/138), requerendo a anulação da perícia. O Requerido 

não manifestou quanto ao Laudo Pericial (f. 144).

 É a síntese do que reputo essencial.

FUNDAMENTO

Conforme acima dissertado, o Autor, em petição de f. 137/138, impugna o 

laudo pericial apresentado às f. 130/134, pleiteando pela anulação da 

pericia, alegando ela foi superficial e inconclusiva.

É certo que, nas ações dessa natureza, a prova pericial médica é 

indispensável. Ocorre que, pelo que observo nos autos, o Laudo Pericial 

realizado pelo Dr. João Leopoldo Baçan e que consta às f. 130/134 é 

bastante suficiente para esclarecer os pontos controversos do processo, 

não cabendo a anulação.

Merece destaque, que a mera contrariedade do autor com o resultado da 

perícia, não implica em cerceamento de defesa. In verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIAL PROBATÓRIO EXISTENTE NOS 

AUTOS POSSIBILITA O JULGAMENTO DA LIDE. A mera contrariedade com 

o resultado da perícia não implica cerceamento de defesa. Prova pericial 

realizada por profissional com capacidade técnica e imparcial, com 

questionamentos contemplados nas respostas aos quesitos e laudo 

complementar. A perícia se revelou clara e suficiente. Cerceamento de 

defesa não configurado AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS DE OUTRAS 

FRATURAS DO MEMBRO INFERIOR (T932). REDUÇÃO DA CAPACIDADE 

LABORAL DEMONSTRADA. GRAU MÍNIMO. PREENCHIDOS OS 

PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. A 

pretensão dos benefícios acidentários pressupõe a comprovação do nexo 

de causa e efeito entre a moléstia e a atividade laboral desempenhada 

pelo segurado e ainda, a qualidade de segurado. Além disso, para a 

concessão da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, imperativa 

a comprovação de que o segurado se encontra incapacitado de forma 

permanente ou temporária para o labor. O auxílio-acidente, por sua vez, 

será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia. Inteligência dos arts. 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213, de 1991. Caso 

concreto em que a prova produzida nos autos demonstra a redução da 

capacidade laborativa do segurado, decorrente de acidente de trabalho 

com prejuízo de suas funções laborativas habituais, exigindo, assim, 

emprego de maior esforço para o desempenho das atividades 

profissionais que habitualmente exercia, fazendo jus ao benefício de 

auxílio-acidente a contar da data de cessação administrativa do benefício 

anteriormente concedido, respeitada a prescrição quinquenal. A redução 

da capacidade laboral comprovada nos autos, ainda que em grau mínimo, 

autoriza a concessão do auxílio-acidente ao segurado. APELO PROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 70082416447, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 10-09-2019)

Portanto, vislumbrando que o laudo pericial é eficaz na resolução dos 

pontos controversos, cumprindo sua função de trazer à tona o real estado 

de saúde do autor (evidenciando se o mesmo está apto para o labor e por 

quanto tempo a situação perdurará), concluo que não há a necessidade 

de anulação do Laudo.

Consequentemente, indefiro o pedido do autor constante na petição de f. 

137/138 e passo à apreciação do mérito.

Versam os autos sobre pedido do benefício de auxílio doença, ao 

fundamento que a parte autora se encontra incapacitada para o trabalho 

habitual.

Registra-se, por oportuno, que a aposentadoria por invalidez deve ser 

concedida, quando comprovada a incapacidade total e permanente para 

execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência da 

parte segurada, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, 

quando for o caso, de 12 (doze) contribuições a título de carência, 

conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91. Veja-se:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Por sua vez, o auxílio-doença é devido ao segurado que, cumprido o 

período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitada para 

o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91.

Já o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado 

quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de 

qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n° 

8.213/91).

O que distingue os benefícios é que a aposentadoria por invalidez exige a 

incapacidade total e permanente para o trabalho, enquanto para o 

auxílio-doença a incapacidade deverá ser parcial ou total e temporária. Na 

hipótese de mera redução da capacidade para o trabalho, o segurado faz 

jus ao auxílio-acidente.

Sobre o tema cito lição de Daniel Machado e José Paulo Baltazar Junior 

sobre o benefício discutido em testilha:

“Atualmente, é concedido como o pagamento de indenização mensal, 

quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de 

qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem a redução da 

capacidade de labor do segurado”. (in, Comentários à Lei de Benefícios da 

Previdência Social. 4.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 

272)

E também a preleção de Marcelo Leonardo Tavares sobre o assunto, in 

verbis:

“É indenização mensal ao segurado, quando, após a consolidação das 

lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultaram 

sequelas que implique: a) redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia, na forma prevista no anexo III do RPS; b) redução 

de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exija maior 

esforço para o desempenho da mesma atividade de antes”. (in, Direito 

Previdenciário. 3. ed. Rio de janeiro: Lúmen Júris, 2001, p. 83.)

No caso vertente, o laudo de perícia médica coligido aos autos foi explicito 

em afirmar:

 “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi 

constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta 
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limitação para a vida independente”.

 Percebe-se, sem esforço de interpretação, que o laudo pericial elaborado 

do médico perito (Dr. João Baçan - CRM/MT 5753) concluiu que a parte 

autora não está incapacitada para o exercício de atividades laborais.

A ausência de incapacidade temporal e/ou definitiva da parte autora para 

o trabalho está exaustivamente demonstrada nas respostas aos quesitos. 

Logo, não é o caso de aposentadoria por invalidez e/ou a implantação do 

auxílio-doença.

Ante a ausência de comprovação da incapacidade da parte autora para o 

exercício de suas atividades laborais, há de ser negada o 

restabelecimento/implantação do auxílio-doença, bem como eventual 

conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, pois, não 

preenchidos um dos requisitos do arts. 42 e 59, ambos da Lei nº 8.213/91, 

qual seja, comprovação da incapacidade temporária ou permanente para a 

atividade laboral.

Sobre matéria, oportuno realçar o entendimento do egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região:

“PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA APOSENTA-DORIA POR INVALIDEZ 

RURAL - INCAPACIDADE PARA O TRABALHO - LAUDO PERICIAL 

NEGATIVO - AUSÊNCIA DA INCAPACIDADE – IMPOSSIBILIDA-DE DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1 - São requisitos para a concessão dos 

benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o 

preenchimento do período de carência de 12 contribuições mensais, com 

exceção das hipóteses enumeradas no art. 26, III, c/c art. 39, I, da Lei 

8.213/1991, e a comprovação de incapacidade para o exercício de 

atividade laborativa. 2. – (...) 3 - No presente caso, o perito do juízo 

afirmou que não há incapacidade para o exercício das atividades rural 

(labor). 4 - Assim, não havendo nos autos elementos probatórios da 

alegada incapacidade laborativa, a parte autora não faz jus ao benefício 

requerido na inicial. 5 - Apelação da parte autora não provida. (TRF-1 - 

AC: 00512016020134019199, Rel.: DESª. FEDERAL GILDA SIGMARINGA 

SEIXAS, 1ª T., Pub.: 20/02/2019) [Grifei]

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. 

LAUDO PERICIAL NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE. 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCES-SÃO DO BENEFÍCIO. 1. O segurado da 

Previdência Social somente tem direito ao benefício de aposentadoria por 

invalidez, ou auxílio doença se comprovado, por perícia médica, a 

superveniência de incapacidade para o trabalho e o cumprimento do 

período de carência, salvo nos casos de dispensa legal deste último 

requisito (art. 25, 42, 59 e 151, Lei n.8.213/91). 2. Diante da conclusão 

clara e objetiva da perícia judicial sobre pela inexistência de incapacidade 

laborativa no momento da realização do exame, não se mostra possível a 

concessão do benefício pleiteado. 3. Apelação não provida. (TRF-1 - AC: 

00116232220154019199, Rel.: JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE 

ALMEIDA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, 

Data de Publicação: 27/9/2018) [Grifo nosso].

Diante do contexto materializado nos autos, em especial pela clareza do 

laudo pericial, o indeferimento do pedido da parte autora é, pois, inevitável 

consequência da prova existente no bojo do processo, e nesse diapasão 

a improcedência da ação é apenas o resultado de causa e efeito.

DECIDO

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta com base no art. 

269, inciso I/CPC, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido posto na presente ação ajuizada pela parte autora contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e, por consequência lógica de 

causa e efeito, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito.

Deixo de condenar a parte requerente nas custas e despesas 

processuais, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

 Por outro lado, com base no art. 85, §§ 2º e 8º/CPC, condeno-a ao 

pagamento de honorários advocatícios que em fixo em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da 

exigibilidade ex vi do permissivo averbado no art. 98, § 3º/CPC.

Inexistindo recurso voluntário (art. 496/CPC) e certificado o trânsito em 

julgado e observado as formalidades legais, arquive-se.

PRIC.

Às Providências.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910962 Nr: 37454-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TENARÊSSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7.031/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TENARESSA 

APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA, para devolução dos autos nº 

37454-20.2014.811.0041, Protocolo 910962, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039257-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA CIESLIK (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (IMPETRADO)

JULIO CEZAR MODESTO DOS SANTOS (IMPETRADO)

GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade REITERAR a 

intimação da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826913 Nr: 32813-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMILIANO DA SILVA PERRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXIMILIANO DA SILVA - 

OAB:15029-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que, em consulta ao SISCON-DJ (Depósitos Judiciais), constatei 

que o Alvará n. 573389-8 / 2019 foi devidamente PAGO.

Impulsiono os autos para que o exequente manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do prosseguimento desta ação, conforme 

determinação de fls. 80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 358531 Nr: 29011-90.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BRANCO BARBOSA, DIANA BRANCO BATISTA 

MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE 
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AQUINO SOUSA - Proc. do Estado - OAB:3968/MT

 PROCESSO: 29011-90.2008.811.0041 (cód. 358531)

ESPÉCIE: AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER (SAÚDE PÚBLICA)

REQUERENTE: MARIA BRANCO BARBOSA

 REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

 Trata-se de ação de Obrigação de Fazer referente fornecimento de 

suplemento alimentar conforme quadro clínico da autora.

Sentença (f. 145/148) condenou o requerido para:

“... que assegure à Parte Autora a devida assistência conforme indicação 

do médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento 

licitatório, consoante o artigo 24, da Lei nº 8.666/93, disponibilizando todos 

os necessários recursos para realização do tratamento, sem qualquer 

custo para a Parte Autora...”.

 Conforme prescrição médica, a paciente necessita do suplemento 

alimentar SOYA DIET MULTI FIBER 800mg (13 latas ao mês) ou similar com 

as mesmas características nutricionais, numa explícita demonstração de 

tratamento médico em forma de prestação continuada.

Nestas condições, ante a natureza da causa, e em conformidade ao 

disposto no art. 2º, parte final, da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 e 

Portaria nº 29/2019, DECLINO DA COMPETÊNCIA jurisdicional para 

processar os presentes autos, em favor do Juízo da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, para 

onde os autos deverão ser remetidos com a urgência necessária.

Às urgentes providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito em Substituição Legal

SK / E

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010894-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA GERÊNCIA DE CONTROLE E 

TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS DA RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057669-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JUARA (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. A parte autora indicou o Município 

de Juara para figurar no polo passivo da ação anulatória, sendo assim, 

determino a redistribuição do presente feito para uma das Varas Cíveis da 

Comarca de Juara-MT. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015172-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BEZERRA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043649-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY BARROS DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT13663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MARANHÃO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 898436 Nr: 28676-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA TRINDADE GUTIERREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que move 

SONIA MARIA TRINDADE GUTIERREZ em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, através do que requer o pagamento das Certidões de Crédito 

nsº 7.1.097.712-3 e 8.1.097.713-3, ambas expedidas em 04/03/2010 pela 

Secretaria de Estado de Administração do ente executado em seu favor.

 É o relato do essencial. Decido.

No caso em comento, houve interposição de embargos à execução (nº 

43547-96.2014.811.0041 – Código 920162), sendo estes dirimidos pela 

sentença transladada às fls. 20/21, sobre a qual se operou preclusão 

recursal (fl. 24).

Nesta senda, considerando a natureza da ação executiva, bem como do 

procedimento pertinente aos Precatórios, cuja atualização do crédito é 

realizada pela Central de Conciliação de Precatórios do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 28 da Portaria nº 528/2019-GAB), 

verifica-se possível a homologação da memória de cálculo apontada no 

próprio título executivo extrajudicial.

Desta sorte, para que surtam os efeitos legais, HOMOLOGO os valores 

brutos individualizados nas Certidões acostadas às fls. 22/23, atualizadas 

até 04/03/2010 (uma vez que, quando for o caso, “efetivado o pagamento 

do Precatório... o Tribunal de Justiça local providenciará... retenção do 

imposto de renda devido na fonte pelos credores, e seu respectivo 

recolhimento – art. 32, IV, Resolução 115/2010-CNJ), abatido, quando 

houver, dos honorários advocatícios.

Por conseguinte, DETERMINO a expedição de Ofício Requisitório ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após, remeta-se o feito ao arquivo.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1060718-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDO STIIRMER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE CAROLINE ROESLER OAB - MT23935/O (ADVOGADO(A))

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Senhor COORDENADOR DE JULGAMENTO E IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1060718-73.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: FERNANDO STIIRMER 

IMPETRADO: SENHOR COORDENADOR DE JULGAMENTO E IMPUGNAÇÃO 

DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO Vistos etc. MANDADO DE SEGURANÇA 

individual impetrado por FERNANDO STIIMER, em face de suposto ato 

coator praticado pelo FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS da 

COORDENADORIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – CJIC, no qual sustenta manifesta ilegalidade no ato 

administrativo que inadmitiu o recurso voluntário, em razão não atingir o 

valor de alçada. É a síntese. Fundamento e Decido. O mandado de 

segurança é remédio constitucional adequado para proteger direito líquido 

e certo “sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa 

física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por 

parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça”, conforme dispõe art. 1º da Lei 12.016/2009 c/c 

inciso LXIX do art. 5º/CF. Para concessão da medida liminar faz-se 

necessária a presença dos pressupostos do fumus boni iuris e do 

periculum in mora, ou seja, a relevância dos fundamentos invocados e a 

probabilidade de ineficácia da medida caso não deferida a providência 

cautelar. Flui dos autos que recurso voluntário interposto (processo 

administrativo - 5740306/2019) junto a Secretaria de Estado de Fazenda, 

foi inadmitido sob o argumento que o “Com base nos termos do art. 1.031, 

§ 1º, inciso I do RICMS/2014, não cabe recurso voluntário, a exigência 

tributária é inferior a 2500 UPF/MT.” (ID 27592606). A não admissão do 

recurso voluntario, em razão de não alcançar o patamar mínimo de 2.500 

(duas mil e quinhentas) UPFMT, é limitação abusiva ao direito do impetrante 

de ver reexaminada a matéria por uma instância administrativa colegiada. 

Com efeito, o duplo grau de jurisdição, mesmo na esfera administrativa, é 

garantia indissociável do Estado Democrático de Direito. Sobre o tema, 

colaciono o seguinte aresto, in verbis: “A consecução da democracia, 

vista de último modo, depende da ação do Estado na promoção de um 

procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos 

democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos 

administrados. 2. Ocorre que a faceta utilizada no art.570-E, §1º, I, do 

Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato 

administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, 

ou seja, menor que R$155.037,40 (cento e cinqüenta e cinco mil e trinta e 

sete reais e quarenta centavos). 3. Não se está a dizer aqui, em verdade, 

que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo 

grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da 

matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode 

servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo 

contribuinte. 4. Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS 

permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegarem, 

parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, 

vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação 

infraconstitucional. 5. O direito de recurso, em procedimentos dessa 

espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito 

fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV 

(direito de petição) como no inciso LV (contraditório) no art. 5º da CF/88. 

6. Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o 

chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a 

prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões 

hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio 

da revisibilidade administrativa. 7. O objetivo prático da norma limitadora 

parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores 

com assento no pressuposto de que a atuação administrativa do 

contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o 

postulado da isonomia. 8. Falta razoabilidade à norma que elege um limite, 

simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para 

arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPFMT do direito de 

discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua 

cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9. Declarada a 

inconstitucionalidade incidental do inciso I do §1º do art.570-E do 

Regulamento do ICMS, inserida pelo art.1º, VII, do Decreto Estadual nº 

1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, 

se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões 

administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT. (TJMT - 

MS 41160/2009, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TRIBUNAL PLENO, 

Julgado em 24/09/2009, Publicado no DJE 14/01/2010). ” Por fim, vale 

anotar que o prematuro encerramento da instância administrativa, ademais 

de importar em natural judicialização da questão, revela a omissão estatal 

quanto ao exercício de seu poder-dever de autotutela e de revisão dos 

atos administrativos ilegais. Afinal, é sobretudo dever da administração 

rever seus próprios atos, quando maculados de ilegalidade, devendo a 

revisão judicial ser tratada como uma medida excepcional. Isto posto, 

pelas razoes encimadas, DEFIRO PARCIALMENTE MEDIDA LIMINAR 

vindicada pelo que determino à autoridade coatora que, no prazo de 48 

horas, admita o recurso voluntario nº 5736985/2019 (ID 5736985/2019), 

encaminhando-o ao órgão competente para análise do mérito das 

alegações, bem como suspenda a exigibilidade dos créditos tributários 

nele impugnados, até a análise definitiva do mérito do processo 

administrativo referenciado. Notifique-se a autoridade indicada como 

coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

ouça-se o MP (artigo 12 da Lei nº. 12.016/2009). Após, conclusos. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se, com urgência em regime de plantão. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito em 

substituição tabelar

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060733-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA DA RIVA PARTICIPACOES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC3210-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Terceira Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá PROCESSO: 

1060733-42.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM 

REQUERENTE: FAZENDA DA RIVA PARTICIPACOES LTDA ADVOGADO: 

JOAO JOAQUIM MARTINELLI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR movida 

por FAZENDA DA RIVA PARTICIPACOES LTDA contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO, no qual almeja a “ declaração de nulidade: (i) do Auto de 

Infração n° 161610 e o respectivo cancelamento da multa aplicada no 

valor de R$ 570.300,00 (quinhentos e setenta mil e trezentos reais); e (ii) 

do Termo de Embargo n° 121152, com o seu imediato levantamento”. É a 

síntese. Decido. Em exame ao objeto da presente demanda, observa-se 

que a pretensão autoral é a nulidade do auto de infração n.º 161610 e 

todos os atos subsequentes e dele decorrentes, bem ainda do termo de 

embargo nº 121152. O referido auto foi perfectibilizado por infração 

“desmatar/explorar 114,06 ha de vegetação nativa em área de reserva 

legal, sem autorização de órgão ambiental competente, conforme parecer 

técnico nº 0542/CGT/SGMA/2014”. Como se vê, a auto de infração versa 

sobre questões relativas ao meio ambiente, o que afasta a competência 

desta Vara, ante a competência absoluta da Vara Especializada do Meio 

Ambiente, como definido no artigo 1º, inciso I, § 1º do Provimento 004/2008 

do Conselho da Magistratura do TJMT, vejamos: “Vara Esp. do Meio 

Ambiente: Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao 

meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos 

executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio 

Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas 

de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as 

ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) 
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e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência”. À 

propósito, “Compete a Vara Especializada do Meio Ambiente: “Processar e 

julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambienta físico, 

natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais 

advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente” Resolução nº 023/2013/TP, do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”. (N.U 

0000763-10.2016.8.11.0082, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

21/08/2017, Publicado no DJE 23/02/2018). Por tais motivos, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar o 

presente feito, razão pela qual determino a redistribuição deste processo 

para a Vara Especializada do Meio Ambiente desta Comarca. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. ONIVALDO 

BUDNY Juiz de Direito em substituição tabelar

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000681-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ CAMPOS RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SEBASTIANA SANTOS DE SOUSA LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

KELLY APARECIDA BRUNO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JACILDO DE MORAIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

WILSON CONCEICAO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCIA PEREIRA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000681-85.2016.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEBASTIANA 

SANTOS DE SOUSA LIMA, JUAREZ CAMPOS RODRIGUES, JACILDO DE 

MORAIS, KELLY APARECIDA BRUNO, MARCIA PEREIRA SILVA, WILSON 

CONCEICAO DO NASCIMENTO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Trata-se de ação de obrigação de não fazer 

cumulada com repetição de indébito ajuizada por SEBASTIANA SANTOS 

DE SOUSA LIMA, JUAREZ CAMPOS RODRIGUES, JACILDO DE MORAIS, 

KELLY APARECIDA BRUNO, MARCIA PEREIRA SILVA, WILSON 

CONCEICAO DO NASCIMENTO, em face ESTADO DO MATO GROSSO, 

todos devidamente qualificados nos autos. Em suma, os requerentes 

sustentam que o requerido realizou descontos ilegais sobre os valores 

percebidos a título de verbas indenizatórias, como o adicional de 

insalubridade e adicional noturno. Razão disso, requer concessão do 

pedido para determinar “consequente obrigação de não fazer 

correspondente a não mais incluir verbas de caráter indenizatório e 

eventual na base de cálculo da contribuição previdenciária dos 

servidores; ”. Com a inicial vieram documentos. Recebida a inicial no id. 

474420 Regularmente citado, o requerido apresentou contestação ao id. 

1063364. Réplica acostada no id. 1501838. Intimados para especificarem 

as provas que pretendem produzir, as partes manifestaram pelo 

julgamento antecipado da lide. O ilustrado Promotor de Justiça sinalizou 

pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção do 

órgão ministerial (id. 8715524). A parte autora trouxe à baila nossa 

jurisprudência nos ids. 13858705 e 24111523 Relatado o essencial, 

decido. II- FUNDAMENTAÇÃO II. 1 - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A 

lide prende-se a questões de direito e de fato demonstráveis 

exclusivamente por documentos, sendo desnecessária a produção de 

prova em audiência. Ademais, os documentos que instruem os autos são 

suficientes para a adequada compreensão da controvérsia, sendo 

desnecessária a requisição de outros documentos. Por isso, é caso de 

julgamento antecipado do mérito. II. 2 – MÉRITO A Lei Federal n. 

10.887/2004, que regulamenta as alterações introduzidas no artigo 40 da 

Constituição da Republica pela Emenda Constitucional n. 41/2003, afasta a 

incidência de contribuições previdenciárias sobre funções de confiança, 

cargos em comissão e funções gratificadas. Vale a transcrição: Art. 4º A 

contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da 

União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do 

respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por 

cento), incidentes sobre: I - a totalidade da base de contribuição, em se 

tratando de servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da 

publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar 

para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo e não tiver 

optado por aderir a ele; (...) § 1º Entende-se como base de contribuição o 

vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou 

quaisquer outras vantagens, excluídas: (...) VIII - a parcela percebida em 

decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função 

comissionada ou gratificada; Para mais, o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 

Complementar Estadual n. 202/04 expressamente dispõe que, “para efeito 

de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de 

cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório”. Como se 

vê, tanto a legislação Federal quanto a norma Estadual afastam a 

possibilidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas 

decorrentes do exercício de cargo em comissão ou função comissionada 

e gratificada, em razão de sua natureza transitória. Cumpre mencionar, no 

ponto, que a remuneração pelo exercício de função comissionada ou 

gratificada, bem como pela ocupação de cargo em comissão, realiza-se 

enquanto perdurar a situação excepcional de exercício do cargo ou 

função. Nesse viés, trata-se de contraprestação com natureza “pro labore 

faciendo”, de caráter transitório, cujo pagamento somente se justifica 

enquanto o servidor se encontrar no efetivo exercício da atividade 

remunerada pela gratificação. Por outro lado, a contribuição previdenciária 

deve ater-se ao subsidio mensal do servidor, valor tomado como 

referência para formação de seu patrimônio previdenciário. Não sendo a 

vantagem transitória parte integrante do valor de referência para cálculo 

dos proventos de aposentadoria, não há que se falar em contribuição 

sobre esse valor. Tanto assim que o Supremo Tribunal Federal, em sede 

de repercussão geral (Tema 163), já decidiu acerca da impossibilidade de 

incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável 

aos proventos de aposentadoria, fixando a seguinte tese: “Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”. Pela 

relevância do julgado, vale a transcrição da íntegra da ementa: Ementa: 

Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. 

Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições 

previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O 

regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se 

pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores 

sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. 

A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa 

claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição 

previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 

“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as 

verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão 

contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição 

previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo 

ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade 

para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do 

tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão 

geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade. ” 6. Provimento parcial do recurso 

extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 

(STF, RE 593068, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 

11/10/2018, DJe 056, de 21-03-2019). Deste modo, existindo norma 

excluindo da base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelos 

servidores da ativa referente as verbas de caráter indenizatório, mas não 

incorporáveis aos vencimentos, nenhuma razão existe para a manutenção 

da exação contestada. III – DISPOSITIVO Isso posto, nos termos dos 

fundamentos apresentados e na forma do artigo 487, inciso I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

requerente, pelo que: (a.) Determino que o requerido se abstenha de 

realizar desconto de contribuição previdenciária sobre os valores pagos 

aos servidores públicos filiados aos sindicatos requerentes, tendo por 

base de cálculo a remuneração pelo exercício de cargo comissionado, 
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função de confiança ou outras verbas de natureza indenizatória não 

incorporáveis aos proventos de aposentadoria; (b.) Condeno o requerido 

a proceder a devolução dos valores indevidamente retidos, observada a 

prescrição quinquenal. Os valores devidos, apurados em liquidação de 

sentença, serão corrigidos monetariamente a partir de cada desconto 

indevido, conforme metodologia definida pelo STF no julgamento do RE nº 

870.947/SE (Tema nº 810), vez que o referido precedente é vinculante 

(artigo 927, do CPC), bem como acrescidos de juros moratórios a partir da 

citação, calculados conforme os índices oficiais de remuneração básica 

aplicados à caderneta de poupança. Em razão da sucumbência minima 

dos requerentes, CONDENO a parte requerida a restituir o valor das 

custas e taxas judiciárias adiantadas pela parte requerente, bem como ao 

pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso III do CPC. 

Outrossim, nos termos do artigo 311, inciso II, do CPC, DEFIRO o pedido 

postulado na inicial pelo que, determino o cumprimento da obrigação 

constante do item "a." do dispositivo, cujo conteúdo está sujeito ao efeito 

suspensivo ordinário de eventual recurso de apelação, por incidência da 

regra expressa contida no artigo 1012, do CPC. Decisão sujeita ao 

reexame necessário. Logo, havendo ou não a interposição de recurso 

voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

data registrada no sistema. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito em 

substituição tabelar

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002433-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT10108-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016156-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINO DIAS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033770-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO PAESE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO OAB - MT26504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

CLINICA DE TRATAMENTO E PESQUISA EM HEMATOLOGIA LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, Considerando a apresentação pela 

autora de nova nota fiscal, referente ao quarto mês de tratamento (ID. 

27507531), no valor de R$ 35.836,08, DETERMINO a intimação da parte ré 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se quanto à prestação de 

contas, lhe facultando, desde já, a adoção de providências que entender 

necessárias, nos termos do art.11, §4º, Provimento n. 02/2015-CGJ. 

Comunique-se às Secretarias de Saúde e de Fazenda, estadual, e ao 

órgão de controladoria interna, Auditoria Geral do Estado (art. 11, §4º, 

Provimento n. 02/2015-CGJ) sobre a documentação comprobatória dos 

gastos, notadamente a juntada da Nota Fiscal (ID. 27507531). Com a 

apresentação da nota fiscal referente ao quarto mês de tratamento, em 

estrita observância a decisão com Id. 26708043, DETERMINO a IMEDIATA 

expedição de Alvará para a fornecedora ONCOLOG CLINICA DE 

TRATAMENTO E PESQUISA EM HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA LTDA, no 

importe de R$ 35.836,08 (trinta e cinco mil oitocentos e trinta e seis reais e 

oito centavos). Por fim, determino que a parte autora formule nos autos, 

em tempo oportuno, os pedidos para a liberação dos valores necessários 

ao quinto e sexto mês de tratamento (valor já bloqueado para 03 meses), 

devendo para tanto apresentar a Nota Fiscal da entrega anterior. 

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se. Após, 

façam-me os autos imediatamente conclusos para ulteriores deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se por oficial de justiça plantonista. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037562-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE SILVA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO OAB - MT26504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

CLINICA DE TRATAMENTO E PESQUISA EM HEMATOLOGIA LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Antecedendo a apreciação do pedido de 

constrição, determino a intimação: 01) do servidor que estiver no exercício 

do seu cargo na Gerência de Farmácia de Demanda Extraordinária para 

efetivar, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o cumprimento da 

ordem (cópia anexa). 02) do requerido para, no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas, informar todas as providências administrativas adotadas 

para cumprimento da ordem, sob pena de bloqueio do valor necessário 

para a aquisição do medicamento. Embora já tenham sido enviados os 

documentos dos autos, determino que faça acompanhar o mandado cópia 

dos documentos médicos, sobretudo novo relatório médico, da decisão 

judicial e dos documentos pessoais da parte autora. Com as 

manifestações ou transcorrido, in albis, o prazo, o que deverá ser 

certificado, façam-me os autos conclusos para deliberação. Intime-se, por 

oficial de justiça plantonista. Cumpra-se, com urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025920-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REBECA RAISSA DE ARRUDA GUARIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

CLINICA DE TRATAMENTO E PESQUISA EM HEMATOLOGIA LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Antecedendo a apreciação do pedido de 

constrição, determino a intimação: 01) do servidor que estiver no exercício 

do seu cargo na Gerência de Farmácia de Demanda Extraordinária para 

efetivar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o cumprimento da 

ordem (cópia anexa). 02) do requerido para, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, informar todas as providências administrativas adotadas 

para cumprimento da ordem, sob pena de bloqueio do valor necessário 

para a aquisição do medicamento. Embora já tenham sido enviados os 

documentos dos autos, determino que faça acompanhar o mandado cópia 

dos documentos médicos, da decisão judicial e dos documentos pessoais 

da parte autora. Com as manifestações ou transcorrido, in albis, o prazo, o 

que deverá ser certificado, façam-me os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se, por oficial de justiça plantonista.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031801-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA SANTA DA SILVA MARTINS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL OAB - MT6755-O (ADVOGADO(A))

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIAL DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE 

CUIABA (IMPETRADO)

PREFEITURA DE CUIABA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1060561-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE SINTETICOS LTDA - 

ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YENDIS RODRIGUES COSTA OAB - MT24490-O (ADVOGADO(A))

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENHOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS DA 

RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar às autoridades 

Impetradas que procedam ao imediato recebimento da Impugnação 

Administrativa (Processo Administrativo n°. 5742852/2019) – Cobrança 

Administrativa nº 733222/1611/68/2019. Notifiquem-se pessoalmente as 

autoridades coatoras, enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-as do teor desta decisão (art. 7º, I da Lei nº 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7º, II da Lei n° 12.016/2009). Em seguida, abro vistas ao ilustre 

representante do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no 

presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido 

o prazo das informações, prestadas ou não, voltem-me os autos 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, pelo Oficial Plantonista, 

servindo este de mandado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1008469 Nr: 26897-37.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRATÃ NASCENTES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE BRITO CANDIDO - 

OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos, etc.

 Acolho a proposta de honorários periciais apresentada às fls. 424/425 

pelo Perito Rogério Rodrigues Guilherme.

Intime-se a parte Exequente acerca da presente decisão, devendo 

proceder ao pagamento dos honorários periciais apresentados pelo perito 

do juízo, acostando-se comprovante nos autos, sendo que o depósito 

deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, subconta destes autos.

Ainda, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentarem os quesitos para a realização da perícia, conforme prevê o 

art. 465, §1º do CPC, bem como, se entenderem necessário, indicarem 

assistente técnico para auxiliar na perícia.

Por fim, defiro o pedido formulado pelo perito designado, intimando-se o 

Estado de Mato Grosso, por meio da PGE/MT e da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão, para que forneçam “a memória de cálculo do 

vencimento da lei que propuseram a reestruturação da carreira do 

Exequente”, bem como “a memória de cálculo da formação do seu 

subsídio”, no mesmo prazo acima delineado.

Após, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060303-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA OAB - MT0011354-O 

(ADVOGADO(A))

VIVIANE DE SOUZA FIDELIS OAB - MT26804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1060303-90.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

CEREAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja 

determinada a manutenção do enquadramento da Requerente no PRODEIC 

até ulterior decisão de mérito a ser proferida nesta demanda ou do prazo 

final do Termo de Acordo firmado com o Requerido. Aduz, em síntese, que 

tem como atividade econômica principal a moagem e a fabricação de 

produtos de origem vegetal, sendo que, depois de ter sua carta consulta 

aprovada pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – 
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CEDEM, foi enquadrada no Programa Estadual de Desenvolvimento 

Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, instituído Lei Estadual nº 

7.958/03, conforme Resolução nº 057/2014. Relata que em 2014 firmou 

com o Requerido o “Termo de Acordo” para usufruir do benefício para 

beneficiamento de grãos (milho, soja etc.) pelo prazo certo de dez anos, 

onde assumiu o compromisso (oneroso) de realizar investimentos, gerar 

empregos, implantar programas de treinamento e qualificação de 

mão-de-obra, renunciar o aproveitamento de créditos de ICMS, contribuir 

com o FUNDEIC, FUNDED e o FUNDESTEC e uma série de outros tantos 

(Cláusulas Quinta e Sexta), bem como onde foi estabelecido que qualquer 

alteração, modificação ou extinção de direitos e/ou deveres depende da 

aquiescência das duas partes (Cláusula Nona). Assevera que a Lei 

Complementar nº 631/2019 editada pelo Estado de Mato Grosso, mais 

precisamente em seus arts. 4º e 5º, prevê que dentre as condições 

impostas para obtenção da remissão e anistia estão a desistência da ação 

que discute o ato de desenquadramento do programa e de qualquer outras 

ações e defesas que discutem qualquer outro crédito tributário 

relacionado ao programa, além do que a não aceitação dessas condições 

implicará na sujeição do contribuinte à aplicação de medida fiscal tendente 

a cobrar o imposto passado, bem como na retirada do depósito do ato 

concessivo do CONFAZ, podendo, ainda, se sujeitar a glosa dos créditos 

gerados nas operações interestaduais. Sustenta que o art. 50 da Lei 

Complementar nº 631/19 deu nova redação ao § 2º do art. 8º da Lei nº 

7.958/03 (lei do PRODEIC), passando a vedar o PRODEIC para milho, soja, 

feijão, etc., a granel ou não empacotados em embalagem de até 5 kg, que 

é diferentemente da forma como sempre comercializou a autora e para o 

qual o benefício foi proposto e lhe foi concedido, vindo o § 7º do art. 15 da 

Lei Complementar nº 631/19 a vedar a reinstituição do benefício que 

contrarie esta novel legislação. Pontua que todas essas condicionantes 

para obtenção da remissão e anistia do benefício dado pelo próprio 

Estado, assim como a retirada dele antes do prazo final previsto no Termo 

de Acordo e a diferenciação criada pelo critério “tempo” pela lei, esbarram 

em diversos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição 

Federal. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela 

provisória de urgência, previstos nos arts. 300 e seguintes do CPC/2015. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não 

se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do 

CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, 

a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, bem 

como a parte Autora se pronunciou pela desnecessidade de promover tal 

procedimento conciliatório, dai porquê deixo de aplicar tal providência, até, 

porque, para garantir o principio da razoável duração do processo. Para a 

concessão da tutela provisória de urgência se mostra necessária a 

comprovação da evidência da probabilidade do direito, conciliada com o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a 

presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que 

seja determinada a manutenção do enquadramento da Requerente no 

PRODEIC até ulterior decisão de mérito a ser proferida nesta demanda ou 

do prazo final do Termo de Acordo firmado com o Requerido. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, vislumbro, 

nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores 

para a concessão da tutela provisória pleiteada. Do exame dos autos, 

denota-se que o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar nº 

631/2019, a qual dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários, 

relativos ao ICMS e sobre a reinstituição e revogação de benefícios 

fiscais, bem como sobre alterações de benefícios fiscais relativos ao 

ICMS, sendo que referida legislação acarretará em revogação em massa 

dos incentivos fiscais para aqueles que aderirem ou não à migração ao 

novo benefício reinstituído a oneração da carga tributária, em especial o 

PRODEIC (que a Impetrante é beneficiária). Melhor esclarecendo o exposto 

acima, transcrevo o art. 15, caput e §1º da mencionada legislação, in 

verbis: “Seção II Disposições Transitórias Comuns Referentes à Migração 

pela Fruição dos Benefícios Fiscais Reinstituídos e/ou Alterados nos 

Termos deste Capítulo Art. 15 Os contribuintes enquadrados em Programa 

de Desenvolvimento Econômico e/ou autorizados à fruição de benefício 

fiscal vigentes na data da publicação desta Lei Complementar deverão 

migrar para o benefício fiscal reinstituído e/ou alterado por esta Lei 

Complementar. § 1º Os contribuintes enquadrados em Programa de 

Desenvolvimento Econômico, interessados na formalização da migração 

de que trata o caput deste artigo, deverão, previamente, atender o 

disposto nos incisos do caput e no § 1º do artigo 4º desta Lei 

Complementar. (...)”. O dispositivo legal acima transcrito faz alusão ao art. 

4º da mesma legislação, ao passo que traz expressas condicionantes à 

empresa beneficiária que consistem em desistência de impugnações e 

recursos, sejam em âmbito administrativo e/ou judicial, que versem sobre o 

(des) enquadramento do PRODEIC. Segue o teor do referido dispositivo 

legal, cumulado com os §§ 5º e 6º, incisos I e II, do art. 15, senão vejamos: 

“Art. 4º A remissão e a anistia previstas nas hipóteses tratadas no artigo 

3º ficam condicionadas à expressa desistência, quando for o caso, na 

forma disciplinada no regulamento desta Lei Complementar: I - de ações 

para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer 

outro aspecto do ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, 

inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos 

tributários vinculados ao referido Programa, com renúncia ao direito sobre 

o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a quitação integral 

das custas e demais despesas processuais pelo contribuinte e/ou 

responsável; II - de impugnações, defesas e/ou recursos eventualmente 

apresentados pelo contribuinte e/ou responsável no âmbito administrativo 

e/ou judicial, relacionados com a fruição do benefício do Programa”. “Art. 

15. (...) § 5º A não migração pelo contribuinte na forma de que trata este 

capítulo implicará na cessação dos efeitos do ato concessivo do benefício 

fiscal vigente na data da publicação desta Lei Complementar, nos termos 

do que prevê o artigo 7º, §§ 4º e 5º, desta Lei Complementar. § 6º Para 

fins de formalização da migração para a fruição do benefício fiscal com os 

ajustes e alterações determinados na reinstituição do Programa, na forma 

desta Lei Complementar, o contribuinte deverá apresentar, no termo de 

adesão, declaração que: I - está ciente de que a migração implica 

renúncia, irrevogável e irretratável, à fruição do benefício fiscal e/ou 

tratamento tributário diferenciado concedidos na forma do ato normativo 

que dispõe sobre o correspondente Programa, conforme legislação 

vigente até a data da publicação desta Lei Complementar; II - reconhece a 

nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive do termo de acordo 

pactuado, com o encerramento do contrato, termo de acordo, protocolo de 

intenções ou outro instrumento de ajuste dispondo sobre a fruição do 

benefício fiscal nas condições previstas na legislação tributária vigente 

até a data da publicação desta Lei Complementar, por estarem em 

desacordo com o disposto no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea "g" da 

Constituição Federal, na Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro 

de 1975, na Lei Complementar Federal nº 160, de 7 de agosto de 2017 e 

no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017. § 7º Não serão 

reinstituídos, desde 8 de agosto de 2017, os benefícios fiscais que 

contrariem o disposto no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 7.958, de 25 de 

setembro de 2003, atendida a redação conferida pelo artigo 50 desta Lei 

Complementar”. Podemos concluir, assim, que, caso a empresa Autora 

opte pela migração ao novo benefício fiscal, ela terá que renunciar 

expressamente todo o objeto da presente demanda e de outras outrora 

ajuizadas, mormente a manutenção do benefício fiscal do PRODEIC para 

os produtos de soja e milho beneficiados, a granel, até o fim de vigência 

do Termo de Acordo. Ainda, depreende-se que, caso não opte pela 

aludida migração, serão cessados todos os efeitos do ato que concedeu o 

benefício fiscal à Requerente, perdendo a sua eficácia a partir de 

01.01.2020. Somado a isso, o art. 16, §3º da Lei Complementar nº 

631/2019 preconiza que os contribuintes que não aderirem à migração 

para a fruição dos novos tratamentos reinstituídos e alterados nos termos 

desta Lei Complementar ficam impedidos, de fruírem dos benefícios fiscais 

previstos nos correspondentes atos concessivos, in verbis: “Art. 16 Os 

Programas e/ou benefícios fiscais reinstituídos e/ou alterados nos termos 

deste capítulo vigorarão a partir de 1º de janeiro de 2020, respeitado o 

termo final para fruição do benefício fixado nos incisos I a IV da cláusula 

décima do Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017. (...) § 3º Os 

contribuintes que estavam enquadrados em Programa ou autorizados à 

fruição de benefício fiscal, e que não fizerem a migração para a fruição 

dos novos tratamentos reinstituídos e alterados nos termos desta Lei 

Complementar, na forma fixada em regulamento, até 20 de dezembro de 

2019, ficam impedidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, de fruírem dos 

benefícios fiscais previstos nos correspondentes atos concessivos, bem 

como daqueles disciplinados nesta Lei Complementar”. No caso vertente, 

não obstante a Lei Complementar nº 631/2019 implicitamente obrigue a 

Requerente a aderir ao novo benefício estabelecido, perfilho do 

entendimento de que mencionada legislação não poderá abranger a 
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empresa Autora. Acatar a aplicação da nova legislação ocasionaria em 

concordância expressa com a revogação do benefício do PRODEIC ou a 

sua cassação na data de 31.12.2019, fato este que acarretará em 

enormes prejuízos financeiros e às atividades da empresa Autora. Com 

efeito, ao que me afigura, aceitar a aplicação da malfadada Lei 

Complementar violará diretamente o direito adquirido da Requerente, tendo 

em vista que foi celebrado no ano de 2014 um Termo de Acordo entre o 

Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME e a 

empresa Autora (ID nº 27511748), onde restou firmado que esta gozaria 

do benefício fiscal do PRODEIC durante o prazo de 10 (dez) anos 

(Cláusula Quarta), mais precisamente até a data de 09.09.2024. Ademais, 

cumpre asseverar que o Código Tributário Nacional em seu art. 178, 

garante a irrevogabilidade discricionária da isenção fiscal concedida por 

prazo certo e mediante contrapartida do beneficiário, senão vejamos: “Art. 

178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de 

determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a 

qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”. No mesmo 

sentido, a súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Súmula 

544: Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem 

ser livremente suprimidas”. Outrossim, a Lei Complementar objurgada, 

como já apresentado alhures, obriga o contribuinte que aderir ao novo 

benefício a renunciar todas as impugnações e ações administrativas e/ou 

judiciais que versem sobre o (des) enquadramento de benefícios fiscais. 

Uma vez que a própria lei praticamente coage a contribuinte a aderir ao 

benefício, a Impetrante renunciaria o seu benefício do PRODEIC e os 

direitos outrora concedidos neste mandamus. Ora, está cristalino que 

aludida determinação legal viola diretamente o princípio do acesso à justiça 

previsto na Constituição Federal, mais precisamente em seu art. 5º, XXXV. 

É vedado à Administração Pública coagir o contribuinte a desistir de 

pleitear o que entende de direito em âmbito judicial. Nesse sentido, segue o 

entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. 

ISENÇÃO. SUDENE. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO. 

IRREVOGABILIDADE DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO ATO 

DECLARATÓRIO. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a 

isenção tributária concedida por prazo certo e sob condição onerosa gera 

direito adquirido ao contribuinte beneficiado. O acolhimento da pretensão 

demandaria verificar, em concreto, a inexistência dos requisitos e 

pressupostos necessários ao gozo do incentivo. Nos termos da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia posta nestes 

termos demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao 

caso. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 861261 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 

18-12-2014). Logo, tenho que o Estado de Mato Grosso, com a edição da 

Lei Complementar nº 631/2019, almeja tão somente o aumento na 

arrecadação de receita se utilizando ainda do fundamento de prevalência 

do interesse público, contudo acaba por vilipendiar os direitos dos 

contribuintes estaduais que tanto batalham para manter suas atividades. 

Assim, resta demonstrado a evidência da probabilidade do direito. Da 

mesma maneira está demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, na medida em que o não deferimento da medida 

acarretará em diversos prejuízos financeiros e às atividades da empresa 

Impetrante. Portanto, demonstrado os requisitos necessários, mostra-se 

imprescindível o deferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

vindicada para determinar a manutenção do enquadramento da 

Requerente no PRODEIC, até ulterior decisão de mérito a ser proferida 

nesta demanda. Intime-se o Requerido para que cumpra a decisão supra 

e, na oportunidade, cite-o pessoalmente para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal. Por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, inclusive por 

Oficial de Justiça Plantonista. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2019. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049977-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERCINA DIAS DE CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE JOVELINA DIAS DE CARVALHO OAB - MT9909-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1049977-71.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Ratifico a decisão 

proferida em sede de plantão judicial (ID nº 25708035). Em vista do 

decurso de prazo da parte Autora, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que certifique o trânsito em julgado da sentença retro e, 

após, remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1060561-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE SINTETICOS LTDA - 

ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YENDIS RODRIGUES COSTA OAB - MT24490-O (ADVOGADO(A))

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENHOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS DA 

RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1060561-03.2019.8.11.0041 

(PJE 03) Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por MARMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE 

SINTETICOS LTDA – ME contra ato indigitado coator da lavra do AGENTE 

DE TRIBUTOS ESTADUAIS e do SUPERINTENDENTE DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA – SUIRP, 

ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar 

para que seja determinado o imediato recebimento da Impugnação 

Administrativa (Processo Administrativo n°. 5742852/2019) – Cobrança 

Administrativa nº 733222/1611/68/2019. Aduz, em apertada síntese, que 

em 05.05.2019 a SEFAZ/MT emitiu a Cobrança Administrativa nº 

733222/1611/68/2019, a qual intima a contribuinte para que pague 

supostos débitos tributários que estão impedindo de obter a Certidão 

Negativa de Débitos para obter benefícios fiscais, sendo que consta na 

notificação que a mesma não é impugnável pela via administrativa para 

fins de ser revisto. Pontua que a afirmação de que o débito tributário não 

pode ser discutido em âmbito administrativo viola sobremaneira o princípio 

do contraditório e da ampla defesa previstos na Constituição Federal, não 

lhe restando alternativa senão a impetração do presente mandamus para 

resguardar o seu direito líquido e certo. Escuda a sua pretensão à vista 

dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é o remédio constitucional utilizado 

para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso 

de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por 

parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida 

como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento 

acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de 

dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o 

ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 
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acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, in verbis: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende a Impetrante a concessão da medida antecipatória para 

que seja determinado o imediato recebimento da Impugnação 

Administrativa (Processo Administrativo n°. 5742852/2019) – Cobrança 

Administrativa nº 733222/1611/68/2019. Extrai-se dos autos que o Fisco 

Estadual está exigindo o pagamento de débitos tributários vencidos 

previstos na Cobrança Administrativa nº 733222/1611/68/2019, contudo o 

fiscal autuante afirma que a notificação objurgada “não é impugnável para 

fins do art. 1026 A 1030 do RICMS/MT e não há necessidade de responder 

ou apresentar qualquer defesa através de e-mail ou e-Process” (ID nº 

27565390). Ora, ao que me afigura neste limiar a autoridade Impetrada 

violou profundamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, do 

devido processo legal, duplo grau de jurisdição, da razoabilidade, dentre 

outros princípios previstos no texto constitucional, tendo em vista que 

coibiu a empresa Impetrante de exercer o seu direito de defesa, não 

sendo cabível aceitar a justificativa do Fisco Estadual de que o débito 

discutido “não é impugnável”. Sobre o tema, mister transcrever a lição 

ministrada por Maria Sylvia Zanella Di Pietro em sua obra, senão vejamos: 

“O princípio da ampla defesa é aplicável em qualquer tipo de processo que 

envolva situações de litígio ou o poder sancionatório do Estado sobre as 

pessoas físicas e jurídicas. (...) O princípio do contraditório, que é inerente 

ao direito de defesa, é decorrente da bilateralidade do processo: quando 

uma das partes alega alguma coisa há de ser ouvida também a outra, 

dando-se-lhe oportunidade de resposta.” (in PIETRO, Maria Sylvia Zanella 

Di. Direito Administrativo – 31ª ed. rev. Atual e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense 2018). Com efeito, tenho que o argumento utilizado pela 

autoridade Impetrada não merece prosperar, uma vez que não se mostra 

razoável compelir o contribuinte, de plano, a assumir uma obrigação 

tributária ao qual não consente. Nesse sentido, partindo de uma 

interpretação análoga, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL 

DE CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROCESSO TRIBUTÁRIO 

ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO 

ILEGAL E ABUSIVO. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. - O art. 7º, inciso 

III, da Lei 12.016/2009, confere ao magistrado a possibilidade de conceder 

liminar em mandado de segurança, desde que se façam presentes o 

relevante fundamento e que do ato impugnado possa resultar ineficácia do 

provimento final. - Embora o RICMS/2002 estabeleça que a aplicação da 

penalidade administrativa de suspensão/cancelamento da Inscrição 

Estadual pode ser realizada de ofício pelo Chefe da Administração 

Fazendária que concedeu a inscrição, tal norma deve ser aplicada em 

consonância com o disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição da 

República, ou seja, os efeitos da penalidade somente poderão repercutir 

se precedidos do devido processo legal. - Precedentes deste egrégio 

Tribunal de Justiça”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0479.13.018186-6/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2014, publicação da súmula em 

13/05/2014). Demonstrado, assim, o fumus boni iuris. Da mesma maneira 

resta evidente o periculum in mora, na medida em que a manutenção da 

medida administrativa acarretará em diversos prejuízos financeiros e às 

atividades da Impetrante. Desta forma, presente os requisitos ensejadores 

para a concessão da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum 

in mora, o deferimento da liminar é medida que se impõe. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para 

determinar às autoridades Impetradas que procedam ao imediato 

recebimento da Impugnação Administrativa (Processo Administrativo n°. 

5742852/2019) – Cobrança Administrativa nº 733222/1611/68/2019. 

Notifiquem-se pessoalmente as autoridades coatoras, enviando-lhes a 

segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-as do teor desta decisão 

(art. 7º, I da Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7º, II da Lei n° 12.016/2009). Em seguida, abro vistas 

ao ilustre representante do Ministério Público, para, querendo, 

manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltem-me 

os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, pelo Oficial 

Plantonista, servindo este de mandado. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 

2019. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002411-86.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1002411-86.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CXW SERVICOS E NEGOCIOS 

DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP REQUERIDO: Estado de Mato grosso/ SEFAZ 

MT Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

por Prescrição Com Pedido Tutela de Urgência, ajuizada por CWX Serviços 

e Negócios de Tecnologia em face do Estado de Mato Grosso. 2. 

Primeiramente, recebo a emenda à inicial de id nº 15804042. 3. É de 

ressaltar que nas ações de conhecimento, processada pelo rito comum é 

possível a antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida no 

pedido inicial, na forma preconizada no art. 300, do CPC. 4. Desta forma, 

remeto a apreciação da antecipação de tutela para momento posterior a 

manifestação da parte contrária. 5. Intime-se a parte requerida para, se 

manifestar sobre o pedido da tutela de urgência bem como sobre a 

garantia ofertada pela parte autora, no prazo de 10 (dez) dias. 6. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04 de dezembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 982420 Nr: 15172-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 15172-51/2015 - CÓD. 982420 EXEQTE: MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ EXECDO: BANCO BRADESCO S/A CNPJ Nº 

60.746.948/0417-30 CONTRIBUINTE 150621 CDA’s Nº 1087791 venc. 

20/11/2014 e outras. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3756 – MULTA ADM. 

PROCON VALOR DA EXECUÇÃO: R$736.545,70- (...), CHAMO O 
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PROCESSO À ORDEM e DETERMINO ao Banco Central do Brasil que torne 

indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do Banco 

Executado. I. Consequentemente, ante o disposto no Art. 854 do 

CPC/2015, em 11/09/2019 PROCEDI ao bloqueio imediato da quantia de 

R$1.113.319,96-, conforme cópia em anexo, parte integrante desta 

decisão – PROTOCOLO 20190009821009, conforme cópia em anexo, 

parte integrante desta decisão, AGUARDANDO estes autos eletrônicos no 

Gabinete Virtual a resposta do BANCO CENTRAL. II. Existindo saldo de 

R$1.113.319,96- para a garantia do Juízo, em 13/12/2019 PROCEDI à 

transferência da quantia acima bloqueada para a CONTA ÚNICA DO TJMT 

(ID: 072019000018453297), nos termos preconizados pela Instrução 

Normativa 001/2007-CGJ, conforme cópia em anexo, parte integrante 

desta decisão. III. Nos termos do Art. 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

CONSTITUO como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

Sistema BacenJud acima, e DETERMINO ao Sr. Gestor Judicial que 

proceda À VINCULAÇÃO à esta Execução Fiscal, da quantia acima 

penhorada (R$1.113.319,96-), mediante ofício a ser enviado via Malote 

Digital ao Departamento da Conta Única do E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, no PRAZO DE 48 HORAS, juntando-se os Códigos de 

rastreabilidade de envio e resposta (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO 

nestes autos (ATO ORDINATÓRIO). IV. A seguir, INTIME (DJe) o Banco 

Executado para, querendo, opor EMBARGOS À EXECUÇÃO, no prazo de 

TRINTA DIAS, conforme Art. 16, inc. I da LEF (ATO ORDINATÓRIO). (...) 

CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 17 de dezembro de 2019. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 866615 Nr: 6883-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA LUCIA VANDONI CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 6883-66/2014 - CÓD. 866615EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDA ADRIANA LUCIA VANDONI CURVO CPF Nº 

000.000.054-84 CDA’s Nºs 418823 venc. 10/03/2009, 565977 venc. 

1 0 / 0 3 / 2 0 1 0 ,  7 6 5 8 7 4  v e n c .  1 0 / 0 3 / 2 0 1 1  e  8 2 5 2 3 6  v e n c . 

12/03/2012.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.12.010.0238.001- IPTUVALOR 

DA EXECUÇÃO: R$ 8.491,77-SENTENÇA10463VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.(...)Eis o relatório necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.Da 

análise destes autos, observo que não houve intervenção e a integração 

ind(...)Assim, com fundamento no Art. 485, inc. IV e VIII do CPC/2015 c/c 

Art. 26 da Lei nº 6.830/1980, DEFIRO o pedido de EXTINÇÃO apresentado 

pelo Município Exequente, fls. 14, e DECLARO EXTINTA, SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

6883-66/2014 - CÓD. 866615, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de ADRIANA LUCIA VANDONI CURVO – CPF Nº 000.000.054-84, 

ante o cancelamento administrativo da CDA’s Nºs 418823 venc. 

10/03/2009, 565977 venc. 10/03/2010, 765874 venc. 10/03/2011 e 825236 

venc. 12/03/2012, após a distribuição desta Execução Fiscal.EXCLUAM 

AS CDA’s EXECUTADAS, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO 

SISTEMA APOLO, porque foram canceladas administrativamente.ISENTO 

de custas processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.INTIME (DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015.INTIME a Parte Executada, 

pessoalmente por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

Arts. 271, e 274, todos do CPC/2015.DEIXO de determinar a (...)CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 11 de dezembro de 2019.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 845394 Nr: 49101-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÉSIO SEBASTIÃO GONÇALES MAGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 49101-46/2013 - CÓD. 845394EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO EDÉSIO SEBASTIÃO GONÇALVES MAGAN CPF Nº 

000.000.797-91 CDA Nº 337131 venc. 14/03(...)Eis o relatório 

necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.(...)DEFIRO o pedido de EXTINÇÃO 

apresentado pelo Município Exequente, fls. 13, e DECLARO EXTINTA, SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

49101-46/2013 - CÓD. 845394, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de EDÉSIO SEBASTIÃO GONÇALVES MAGAN – CPF Nº 

000.000.797-91, ante o cancelamento administrativo das CDA Nº 337131 

venc. 14/03/2008, após a distribuição desta Execução Fiscal.EXCLUA A 

CDA EXECUTADA, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA 

APOLO, porque foi cancelada administrativamente.ISENTO de custas 

processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME 

(DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015.INTIME a Parte Executada, pessoalmente 

por Carta Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais 

processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme Arts. 271, e 274, 

todos do CPC/2015.DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para 

reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão 

de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 à esta condenação 

proferida a pedido do Município Exequente e conforme expressa 

determinação do §3º, inc. II do referido artigo do CPC/2015, vez que o 

valor da causa (R$ 2.288,64 -) está abaixo de quinhentos salários 

mínimos, hoje R$ 998,00-, ou seja, R$ 499.000,00-.Considerando que o 

Município Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente e DÊEM-SE BAIXAS desta 

Execução Fiscal na Distribuição e Sistema Apolo do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá.A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 11 de dezembro de 2019.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701368 Nr: 35989-15.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA, MARCO 

ANTONIO ALBAMONTE ARRUDA, BRUNO ALOIS NOWAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Bodart Pessanha - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FONSECA DE 

MELLO - OAB:222219/SP, José Martinho Santos da Silva Filho - 

OAB:15.258/OAB/MT, REGIS MAGALHÃES SOARES DE QUEIROZ - 

OAB:178.223

 Certifico que deixei de expedir o alvará competente a favor da executada, 

por não haver nos autos petição que indique a conta a ser creditada os 

valores conforme extra anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 704963 Nr: 39626-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO FRANCISCO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE SANTOS BERTO DE 

BRITO - OAB:9614

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 39626-71/2010 - CÓD. 704963EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO LAZARO FRANCISCO RODRIGUES CPF Nº 

168.493.451-68 CDA Nº 81637 venc. 28/04/2006.INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 04.2.24.001.5865.001 - IPTUVALOR DA EXECUÇÃO: R$ 1.189,41 - 

SENTENÇA10463VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE...Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em 06/12/2010 pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em desfavor de LAZARO FRANCISCO RODRIGUES – CPF Nº 

168.493.451-68, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito 

(...).Eis o relatório necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.Inicialmente, 

verifica-se que estes autos não foram DISTRIBUÍDOS a este Juízo, 

con(...)DEFIRO o pedido de EXTINÇÃO apresentado pelo Município 
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Exequente, fls. 07, e DECLARO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 39626-71/2010 - CÓD. 

704963, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de LAZARO 

FRANCISCO RODRIGUES – CPF Nº 168.493.451-68, ante o cancelamento 

administrativo da CDA Nº 81637 venc. 28/04/2006, após a distribuição 

desta Execução Fiscal.EXCLUA A CDA EXECUTADA, DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque foi cancelada 

administrativamente.ISENTO de custas processuais, nos termos do Art. 39 

da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME (DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015.INTIME a Parte Executada, pessoalmente por Carta Registrada, 

em homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 

8º do CPC/2015, conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC/2015.DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC/2015 à esta condenação proferida a pedido do Município 

Exequente e conforme expressa determinação do §3º, inc. II do referido 

artigo do CPC/2015, vez que o valor da causa (R$ 1.189,41 -) está abaixo 

de quinhentos salários mínimos, hoje(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 

12 de dezembro de 2019.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMOR(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 167712 Nr: 17303-82.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTINA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 1468/2004 - CÓD. 167712EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDA ALBERTINA FERREIRA DOS SANTOS CPF NÃO 

INFORMADO CDA’s Nºs 40571 venc. 29/01/1999, 99729 venc. 20/12/2000, 

26412 venc. 21/11/2001, 93387 venc. (...() Eis o relatório 

necessário.FUNDAMENTO E DECIDO(...)DEFIRO o pedido de EXTINÇÃO 

apresentado pelo Município Exequente, fls. 26, e DECLARO EXTINTA, SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1468/2004 - CÓD. 167712, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de ALBERTINA FERREIRA DOS SANTOS – CPF NÃO 

INFORMADO, ante o cancelamento administrativo das CDA’s Nºs 40571 

venc. 29/01/1999, 99729 venc. 20/12/2000, 26412 venc. 21/11/2001, 

93387 venc. 31/12/2002 e 175004 venc. 20/01/2003, após a distribuição 

desta Execução Fiscal.EXCLUAM AS CDA’s EXECUTADAS, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque foram 

canceladas administrativamente.ISENTO de custas processuais, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME (DJe) desta 

sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015.INTIME a Parte Executada, pessoalmente por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme Arts. 271, e 274, todos do 

CPC/2015.DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 à esta condenação proferida a 

pedido do Município Exequente e conforme expressa 

determina(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 12 de dezembro de 

2019.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 177211 Nr: 24604-80.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEFANIA REIS NUNES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 2668/2004 - CÓD. 177211EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDA ESTEFANIA REIS NUNES DE MOURA CPF Nº 

000.000.054-84 CDA’s Nºs 31825 venc. 29/01/1999, 89651 venc. 

20/12/2000, 16577 venc. 21/11/2001, 80150 venc. 31/12/(...).Eis o relatório 

necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.Da análise destes autos, observo 

que não houve intervenção e a integração(...)DEFIRO o pedido de 

EXTINÇÃO apresentado pelo Município Exequente, fls. 36, e DECLARO 

EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 2668/2004 - CÓD. 177211, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ESTEFANIA REIS NUNES DE 

MOURA – CPF Nº 000.000.054-84, ante o cancelamento administrativo das 

CDA’s Nºs 31825 venc. 29/01/1999, 89651 venc. 20/12/2000, 16577 venc. 

21/11/2001, 80150 venc. 31/12/2002 e 159505 venc. 20/01/2003, após a 

distribuição desta Execução Fiscal.EXCLUAM AS CDA’s EXECUTADAS, 

DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque foram 

canceladas administrativamente.CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre a 

VINCULAÇÃO a estes autos, dos valores bloqueados e transferidos em 

13/06/2013, conforme se lê às fls. 95/96, junto à Conta Única do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ATO ORDINATÓRIO). Inexistindo a 

vinculação, PROCEDA imediatamente à VINCULAÇÃO a estes autos dos 

valores contristados e transferidos para a Conta Única, mediante envio de 

Ofício ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, via Malote Digital, cujo 

código de rastreabilidade deve ser aqui anexado, CERTIFICANDO nestes 

autos (ATO ORDINATÓRIO).A seguir, concluída a vinculação acima, 

PROCEDA imediatamente à LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS, 

mediante expedição de ALVARÁ JUDICIAL para a transferência eletrônica 

bancária (TED) para a conta bancária da Parte Executada(...)CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 11 de dezembro de 2019.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 191034 Nr: 1805-09.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES LEMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA IGNEZ DECHAMPS C. 

BAPTISTA-PROC.M.CBA - OAB:MT 2811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pelo Município Exequente às fls. 18/20, JULGO PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 427/2005 - CÓD. 191034, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de EUDES LEMES DE OLIVEIRA – CPF 

NÃO INFORMADO, bem como, DECLARO EXTINTO o presente processo, 

com julgamento do mérito, face o pagamento administrativo dos créditos 

executados após a distribuição desta ação.Ante o PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE (STJ - Tema 143) e a jurisprudência do nosso E. Tribunal 

de Justiça, e uma vez que o pagamento administrativo foi efetuado após a 

distribuição desta ação, sendo vedado ao Juízo dispensar o recolhimento 

da taxa judiciária e custas processuais, conforme exegese do Art. 141 do 

CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, CONDENO a Parte Executada no 

pagamento das custas processuais e taxa judiciária em cinco dias, a 

contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos 

termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 

e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO 

de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, face à existência de acordo extrajudicial, 

onde se presume que seu valor já fora recolhido pela Parte Executada 

junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da 

Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 c/c Lei nº 2654/1988. 

Considerando que o Município Exequente renunciou expressamente ao 

prazo recursal, CERTIFIQUE imediatamente o trânsito em julgado.INTIME 

(DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal subscritor da exordial. INTIME (DJe) a Parte Executada, através do 

seu Advogado Constituído, bem como pessoalmente e por CARTA 

REGISTRADA, em homenagem aos princípios fundamentais(...)CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 12 de dezembro de 2019. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...).FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 205502 Nr: 14680-11.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTINO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 2832/2005 - CÓD. 205502EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDO CLEMENTINO DA SILVA CPF NÃO INFORMADO CDA’s 

Nºs 32134 venc. 29/01/1999, 90034 venc. 20/12/2000, 16968 venc. 

21/11/2001, 80671 venc. 31/12/2002 e 160128 venc. 20/01/2003.(...)Eis o 

relatório necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.Inicialmente, verifica-se que 

estes autos não foram DISTRIBUÍDOS a este Juízo, conforme se verifica 

em suas folhas e também na consulta efetuada nesta(...)DEFIRO o pedido 

de EXTINÇÃO apresentado pelo Município Exequente, fls. 28, e DECLARO 

EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 2832/2005 - CÓD. 205502, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de CLEMENTINO DA SILVA – CPF NÃO 

INFORMADO, ante o cancelamento administrativo das CDA’s Nºs 32134 

venc. 29/01/1999, 90034 venc. 20/12/2000, 16968 venc. 21/11/2001, 

80671 venc. 31/12/2002 e 160128 venc. 20/01/2003, após a distribuição 

desta Execução Fiscal(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 12 de 

dezembro de 2019.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REISJuíza 

de Direito(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 205897 Nr: 14926-07.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 2862/2005 - CÓD. 205897EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDA OLINDA MARIA DA SILVA CPF NÃO INFORMADO CDA’s 

Nºs 8452 venc. 21/11/2001, 69452 venc. 31/12/2002 e 146509 venc. 

20/01/2003.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.14.001.0322.001- (...).Eis o 

relatório necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.(...)Assim, com fundamento 

no Art. 485, inc. IV e VIII do CPC/2015 c/c Art. 26 da Lei nº 6.830/1980, 

DEFIRO o pedido de EXTINÇÃO apresentado pelo Município Exequente, fls. 

16/17, e DECLARO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2862/2005 - CÓD. 205897, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de OLINDA MARIA DA SILVA – 

CPF NÃO INFORMADO, ante o cancelamento administrativo das CDA’s Nºs 

8452 venc. 21/11/2001, 69452 venc. 31/12/2002 e 146509 venc. 

20/01/2003, após a distribuição desta Execução Fiscal.EXCLUAM AS 

CDA’s EXECUTADAS, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA 

APOLO, porque foram canceladas administrativamente.ISENTO de custas 

processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME 

(DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015.INTIME a Parte Executada, pessoalmente 

por Carta Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais 

processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme Arts. 271, e 274, 

todos do CPC/2015.DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para 

reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão 

de n(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 11 de dezembro de 

2019.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 706450 Nr: 40658-14.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 40658-14/2010 - CÓD. 706450EXEQTE: MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA 

CNPJ Nº 14.962.369/0001-90INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.25.003.0039.001CDA Nº 60114 - venc. 28/04/2006.VALOR DA 

CAUSA: R$ 796,15-SENTENÇA10463VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE...Trata-se EXECUÇÃO (...)Eis o relatório 

necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.(...)DECLARO EXTINTA, SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

40658-14/2010 - CÓD. 706450, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA - CNPJ 

Nº 14.962.369/0001-90, ante o cancelamento administrativo da CDA Nº 

60114 venc. 28/04/2006, após a distribuição desta Execução 

Fiscal.EXCLUA A CDA EXECUTADA, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E 

DO SISTEMA APOLO, porque foi cancelada administrativamente.ISENTO de 

custas processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.INTIME (DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015.INTIME a Parte Executada, 

pessoalmente por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/201(...)CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMOR(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 196771 Nr: 7714-32.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 1393/2005 - CÓD. 196771EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDO LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS CPF Nº 

919.992.191-04 CDA’s Nºs 98164 venc. 31/12/2002; 43852 venc. 

29/01/1999; 180756 venc. 20/01/2003; 30262 venc. 21/11/2001 e 103698 

venc. 20/12/2000.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.32.001.0297.001 – 

IPTU.VALOR DA EXECUÇÃO: R$ (...)DEFIRO o pedido de EXTINÇÃO 

apresentado pelo Município Exequente, fls. 35, e DECLARO EXTINTA, SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1393/2005 - CÓD. 196771, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS – CPF Nº 

919.992.191-04, ante o cancelamento administrativo das CDA’s Nºs 98164 

venc. 31/12/2002; 43852 venc. 29/01/1999; 180756 venc. 20/01/2003; 

30262 venc. 21/11/2001 e 103698 venc. 20/12/2000, após a distribuição 

desta Execução Fiscal.EXCLUAM AS CDA’s EXECUTADAS, DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque foram 

canceladas administrativamente.ISENTO de custas processuais, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME (DJe) desta 

sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015.INTIME a Parte Executada, pessoalmente por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme Arts. 271, e 274, todos do 

CPC/2015.DEIXO de determinar a REMESSA (...)FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REISJuíza de Direito(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 841768 Nr: 45970-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOBO ADVOCACIA EMPRESARIAL S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DO ESPIRITO SANTO BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pelo Município Exequente às fls. 14/21, JULGO PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 45970-63/2013 – CÓD. 841768, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANTÔNIO DO 

ESPIRITO SANTO BRANDÃO – CPF Nº 284.409.511-91, bem como, 

DECLARO EXTINTO o presente processo, com julgamento do mérito, face 

o pagamento administrativo dos créditos executados após a distribuição 

desta ação.Ante o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (STJ - Tema 143) e a 

jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça, e uma vez que o 

pagamento administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, 

sendo vedado ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e 
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custas processuais, conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, 

inc. VII da LOMAN, CONDENO a Parte Executada no pagamento das 

custas processuais e taxa judiciária em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorário (...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 16 de 

dezembro de 2019. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 202401 Nr: 12333-05.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 837/2009 - CÓD. 202401EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDO MATEUS ALVES DA SILVA CPF NÃO INFORMADO CDA’s 

Nºs 100308 venc. 20/12/200; 27048 venc. 21/11/2001; 86233 venc. 

31/12/2002; 92868 venc. 31/12/2002; 94186 venc. 31/12/2002; 166959 

venc. 20/01/2003; 174359 venc. 20/01/2003 e 175949 venc. 

20 /01 /2003. INSCRIÇÃO MUNICIPAL ( . . . )E is  o  re la tó r io 

necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.(...)Assim, com fundamento no Art. 

485, inc. IV e VIII do CPC/2015 c/c Art. 26 da Lei nº 6.830/1980, DEFIRO o 

pedido de EXTINÇÃO apresentado pelo Município Exequente, fls. 85/87, e 

DECLARO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 837/2009 - CÓD. 203505, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MATEUS ALVES DA SILVA – CPF 

NÃO INFORMADO, ante o cancelamento administrativo das CDA’s Nºs 

100308 venc. 20/12/200; 27048 venc. 21/11/2001; 86233 venc. 

31/12/2002; 92868 venc. 31/12/2002; 94186 venc. 31/12/2002; 166959 

venc. 20/01/2003; 174359 venc. 20/01/2003 e 175949 venc. 20/01/2003, 

após a distribuição desta Execução Fiscal.EXCLUAM AS CDA’s 

EXECUTADAS, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

porque foram canceladas administrativamente.ISENTO de custas 

processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.CONDENO o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários 

sucumbenciais ao Advogado Constituído pela Parte Executada (fls. 19/23), 

e atenta ao trabalho desenvolvido pelo Causídico nestes autos, bem como 

ao valor da causa, os ARBITRO EM R$1.547,52-(...)CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 190480 Nr: 1954-05.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDOVINA ROZINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 345/20059 – CÓD. 190480EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDA LEDOVINA ROZINA DA SILVA CPF NÃO INFORMADO 

CDA’s Nºs 53672 venc. 29/01/1999, 114695 venc. 20/12/2000, 38153 

v e n c .  2 1 / 1 1 / 2 0 0 1 ,  1 0 9 0 5 1  v e n c .  ( . . . ) E i s  o  r e l a t ó r i o 

necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.(...)DECLARO EXTINTA, SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

345/2005 - CÓD. 190480, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de LEDOVINA ROZINA DA SILVA – CPF NÃO INFORMADO, ante 

o cancelamento administrativo das CDA’s Nºs 53672 venc. 29/01/1999, 

114695 venc. 20/12/2000, 38153 venc. 21/11/2001, 109051 venc. 

31/12/2002 e 193388 venc. 20/01/2003, após a distribuição desta 

Execução Fiscal.EXCLUAM AS CDA’s EXECUTADAS, DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque foram canceladas 

administrativamente.ISENTO de custas processuais, nos termos do Art. 39 

da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME (DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015.INTIME a Parte Executada, pes(...)FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REISJuíza de Direito-CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS 

DA CGJ TJ(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 203505 Nr: 13193-06.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLÁUCIUS KOHLHASE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 2468/2005 - CÓD. 203505EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDA GLÁUCIUES KOHLHASE MARQUES CPF NÃO 

INFORMADO CDA’s Nºs 2718 venc. 29/01/1999; 83963 venc. 31/12/2002 e 

164181 venc. 20/01/2003.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.42.015.0049.001 

- IPTUVALOR DA EXECUÇÃO: R$ 1.050,32 -SENTENÇA10463VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE(....)FUNDAMENTO E DECIDO.Inicialmente, 

(...)DECLARO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2468/2005 - CÓD. 203505, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de GLÁUCIUES KOHLHASE MARQUES 

– CPF NÃO INFORMADO, ante o cancelamento administrativo das CDA’s 

Nºs 2718 venc. 29/01/1999; 83963 venc. 31/12/2002 e 164181 venc. 

20/01/2003, após a distribuição desta Execução Fiscal.EXCLUAM AS 

CDA’s EXECUTADAS, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA 

APOLO, porque foram canceladas administrativamente.ISENTO de custas 

processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME 

(DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015.INTIME a Parte Executada, pessoalmente 

por Carta Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais 

processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme Arts. 271, e 274, 

todos do CPC/2015.DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para 

reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão 

de não se apli(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 13 de dezembro de 

2019.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMOR(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 857139 Nr: 59383-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE PROENÇA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, verifica-se que este Juízo proferiu sentença que 

extinguiu parcialmente o processo em relação à CDA nº 338515 venc. 

14/03/2008 (fls. 15/20), ante o exposto, tendo em vista que a CDA já está 

prescrita, INDEFIRO o pedido do Município Exequente de extinção 

parcial.Em relação ao crédito executado REMANESCENTE inscritos nas 

CDA’s nºs 338515 venc. 14/03/2008, 459734 (...)Assim, em decorrência 

do indeferimento da inicial, por não atendimento da determinação para que 

se procedesse à sua emenda, a extinção do presente processo é medida 

de rigor. Colha-se:“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) – EMENDA À 

INICIAL – NÃO ATENDIMENTO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO 

– ADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 890 

do Código de Processo Civil, é requisito essencial para a propositura da 

ação de consignação em pagamento, a prova da recusa do recebimento 

por parte do credor. Se o Apelante não provou a recusa da Apelada em 

receber o valor do débito na forma avençada (por exemplo, notificá-la 

extrajudicialmente), bem como não procedeu à emenda a inicial no tocante 

a juntada de documentos imprescindíveis à demonstração dos requisitos 

exigidos em lei, a extinção do processo é medida que impõe.” (TJMT, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Ap 128289/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

(negritei).Assim, com fundamento no Paragrafo Único do Art. 321 do 

CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial de fls. 05/11 e, consequentemente, 

com fundamento no Art. 485, inc. I, do CPC/2015, JULGO EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta EXECUÇÃO FISCAL Nº 59383-46/2013 – 

CÓD. 857139, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

MARIA JOSE PROENÇA DA SILVA - CPF não informado.ISENTO de custas 
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processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 16 de dezembro 

de 2019.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 182982 Nr: 29416-68.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER MACHADO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 2695/2004 – CÓD. 182982EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDO WAGNER MACHADO SILVACPF Nº NÃO 

INFORMADOCDA’s Nºs 68086 venc. 19/01/1999, 140430 venc. 

20/12/2000, 54334 venc. 21/11/2001, 129559 venc. (....)DEFIRO o pedido 

de EXTINÇÃO apresentado pelo Município Exequente, fls. 46, e DECLARO 

EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 2695/2004 - CÓD. 182982, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de WAGNER MACHADO SILVA – CPF 

NÃO INFORMADO, ante o cancelamento administrativo das CDA’s Nºs 

54334 venc. 21/11/2001, 129559 venc. 31/12/2002 e 216615 venc. 

20/01/2003, após a distribuição desta Execução Fiscal.EXCLUAM AS 

CDA’s EXECUTADAS, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA 

APOLO, porque foram canceladas administrativamente.ISENTO de custas 

processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME 

(DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015.INTIME a Parte Executada, pessoalmente 

por Carta Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais 

processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme Arts. 271, e 274, 

todos do CPC/2015.DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para 

r(...)FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 850450 Nr: 53479-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 53479-45/2013 – CÓD. 850450EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDA JESUINA DE OLIVEIRA CPF Nº 406.065.541-49 CDA’s 

Nºs 338600 venc. 14/03/2008, 462238 venc. 10/03/2009, 615344 venc. 

10/03/2010, 742885 venc. 10/03/(...)DEFIRO o pedido de EXTINÇÃO 

apresentado pelo Município Exequente, fls. 17/21, e DECLARO EXTINTA, 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 53479-45/2013 - CÓD. 850450, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em desfavor de JESUINA DE OLIVEIRA – CPF Nº 406.065.541-49, ante o 

cancelamento administrativo das CDA’s Nºs 338600 venc. 14/03/2008, 

462238 venc. 10/03/2009, 615344 venc. 10/03/2010, 742885 venc. 

10/03/2011 e 843930 venc. 12/03/2012, após a distribuição desta 

Execução Fiscal.EXCLUAM AS CDA’s EXECUTADAS, DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque foram canceladas 

administrativamente.ISENTO de custas processuais, nos termos do Art. 39 

da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME (DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015.INTIME a Parte Executada, pessoalmente por Carta Registrada, 

em homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 

8º do CPC/2015, conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC/2015.DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC/2015 à esta condenação proferida a pedido do Município 

Exequente e conforme expressa de(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 

16 de dezembro de 2019.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 163864 Nr: 14012-74.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO DE LIMA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 1133/2004 – CÓD. 163864EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDO ANILDO DE LIMA BARROS CPF Nº NÃO 

INFORMADO(...)DEFIRO o pedido de EXTINÇÃO apresentado pelo Município 

Exequente, fls. 56/61, e DECLARO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1133/2004 - CÓD. 

163864, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANILDO DE 

LIMA BARROS - CPF NÃO INFORMADO, ante o cancelamento 

administrativo das CDA’s Nºs 23887 venc. 29/01/1999; 23901 venc. 

29/01/1999; 80556 venc. 20/12/2000; 80570 venc. 20/12/2000; 7875 venc. 

21/11/2001; 7889 venc. 21/11/2001; 68674 venc. 31/12/2002; 68688 venc. 

31/12/2002; 145532 venc. 20/01/2003 e 145546 venc. 20/01/2003, após a 

distribuição desta Execução Fiscal.EXCLUAM AS CDA’s EXECUTADAS, 

DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque foram 

canceladas administrativamente.ISENTO de custas processuais, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME (DJe) desta 

sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015.INTIME a Parte Executada, pessoalmente por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme Arts. 271, e 274, todos do 

CPC/2015.DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 à esta condenação proferida a 

pedido do Município Exequente e conforme expressa (...)CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMOR(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 858764 Nr: 692-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GEBRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pelo Município Exequente às fls. 60/62, JULGO PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 692-05/2014 - CÓD. 858764, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de LUIZ ALBERTO GEBRIM – CPF 

Nº 230.129.781-00, bem como, DECLARO EXTINTO o presente processo, 

com julgamento do mérito, face o pagamento administrativo dos créditos 

executados após a distribuição desta ação.Ante o PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE (STJ - Tema 143) e a jurisprudência do nosso E. Tribunal 

de Justiça, e uma vez que o pagamento administrativo foi efetuado após a 

distribuição desta ação, sendo vedado ao Juízo dispensar o recolhimento 

da taxa judiciária e custas processuais, conforme exegese do Art. 141 do 

CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, CONDENO a Parte Executada no 

pagamento das custas processuais e taxa judiciária em cinco dias, a 

contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos 

termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 

e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO 

de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, face à existência de acordo extrajudicial, 

onde se presume que seu valor já fora recolhido pela Parte Executada 

junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da 

Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 c/c Lei nº 2654/1988. 

Considerando que o Município Exequente renunciou expressamente ao 

prazo recursal, CERTIFIQUE imediatamente o trânsito em julgado.INTIME 

(DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal subscritor da exordial. INTIME a Parte Executada, pessoalmente por 

Carta Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais 
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processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme Arts. 271, e 274, 

todos  do  CPC/2015 .Havendo  pagamento  ( . . . )CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 844022 Nr: 47888-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PEDRO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 47888-05/2013 – CÓD. 844022EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO CELSO PEDRO ARAUJO CPF Nº 363.691.019-15 CDA 

Nº 391872 venc. 22/08/2008.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.33.029.0119.001 - ISSQNVALOR DA (...)FUNDAMENTO E DECIDO.Da 

análise destes autos, observo que não houve intervenção e a integração 

indispensável para a validade (...)Assim, com fundamento no Art. 485, inc. 

IV e VIII do CPC/2015 c/c Art. 26 da Lei nº 6.830/1980, DEFIRO o pedido de 

EXTINÇÃO apresentado pelo Município Exequente, fls. 32, e DECLARO 

EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 47888-05/2013 - CÓD. 844022, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de CELSO PEDRO ARAUJO – CPF Nº 

363.691.019-15, ante o cancelamento administrativo da CDA Nº 391872 

venc. 22/09/2008, após a distribuição desta Execução Fiscal.EXCLUA A 

CDA EXECUTADA, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA 

APOLO, porque foi cancelada administrativamente.ISENTO de custas 

processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME 

(DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015.INTIME a Parte Executada, pessoalmente 

por Carta Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais 

processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme Arts. 271, e 274, 

todos do CPC/2015(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 16 de dezembro 

de 2019.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMOR(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 183557 Nr: 29985-69.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE CARLOS JOHANN MINUZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 2791/2004 - CÓD. 183557EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDO JORGE CARLOS JOHAN MINUZZO CPF Nº 

681.834.619-72 CDA’s Nºs 69428 venc. 29/01/1999; 141904 venc. 

20/12/2000; 141957 venc. 20/12/2000; 55964 venc. 21/11/2001; 55744 

venc. 21/11/2001; 131215 venc. 31/12/2002; 131268 venc. 31/12/2002; 

218459 venc. 20/01/2003 e 218518 (...)DEFIRO o pedido de EXTINÇÃO 

apresentado pelo Município Exequente, fls. 33, e DECLARO EXTINTA, SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

2791/2004 - CÓD. 183557, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de JORGE CARLOS JOHAN MINUZZO – CPF Nº 681.834.619-72, 

ante o cancelamento administrativo das CDA’s Nºs 69428 venc. 

29/01/1999; 141904 venc. 20/12/2000; 141957 venc. 20/12/2000; 55964 

venc. 21/11/2001; 55744 venc. 21/11/2001; 131215 venc. 31/12/2002; 

131268 venc. 31/12/2002; 218459 venc. 20/01/2003 e 218518 venc. 

20/01/2003, após a distribuição desta Execução Fiscal.EXCLUAM AS 

CDA’s EXECUTADAS, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA 

APOLO, porque foram canceladas administrativamente.ISENTO de custas 

processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME 

(DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 24(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 13 de dezembro de 

2019.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE (...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 207855 Nr: 16448-69.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ARAÚJO GRANJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ROSTIROLLA - 

OAB:6940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pelo Município Exequente às fls. 23/24, JULGO PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3162/2005 - CÓD. 207855, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de FRANCISCO DE ARAÚJO 

GRANJA – CPF NÃO INFORMADO, bem como, DECLARO EXTINTO o 

presente processo, com julgamento do mérito, face o pagamento 

administrativo dos créditos executados após a distribuição desta 

ação.Ante o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (STJ - Tema 143) e a 

jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça, e uma vez que o 

pagamento administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, 

sendo vedado ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e 

custas processuais, conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, 

inc. VII da LOMAN, CONDENO a Parte Executada no pagamento das 

custas processuais e taxa judiciária em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face à existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pela Parte Executada junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017 c/c Lei nº 2654/1988. Considerando que o 

Município Exequente renunciou expressamente ao prazo recursal, 

CERTIFIQUE imediatamente o trânsito em julgado.INTIME (DJe) desta 

sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal 

subscritor da exordial. INTIME a Parte Executada, pessoalmente por Carta 

Registrada, em homenagem aos (...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 16 

de dezembro de 2019. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMOR(...)FIM

Decisão

Decisão Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1058646-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

3LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO OAB - MT22467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE Nº 1058646-16.2019.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 

09/12/2019 16:17:15 REQUERENTE: 3LM EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA CNPJ N° 13.861.997/0001-16 REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: R$ 37.800,29- DECISÃO 332 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE ... Trata-se de TUTELA 

PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE distribuída 

eletronicamente via PJe em 09/12/2019, por 3LM EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA – CNPJ N° 13.861.997/0001-16 em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, alegando, em síntese, ser proprietária de um 

imóvel, com área de 4.800 m², adquirido da INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA CENTAUROS LTDA – CNPJ Nº 14.983.621/0001-47, 

situado na Av. Joaquim Louzada (frente), fundo para a rua 17, do bairro 

Tropical Ville, nesta Capital, e que, entretanto, a Fazenda Pública Municipal 

encaminhou para PROTESTO CDA’s referentes ao não pagamento de 

IPTU’s que incidiram sobre o imóvel situado na Rua Raul Santos Costa, do 

bairro Ribeirão do Lipa, Cuiabá/MT, com área de 8.525,89m², o qual não lhe 

pertence. A Parte Autora prossegue, afirmando que houve erro no 

cadastro imobiliário da Inscrição Municipal n° 01.7.45.001.0170.001, o que 

já foi reconhecido pelo Município Requerido em Processo Administrativo, 
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procedendo-se à sua correção, porém, sem obter êxito na suspensão da 

cobrança dos IPTU’s supostamente equivocados, razão pela qual 

requereu “a concessão de tutela antecipada de urgência, consistente na 

imediata comunicação ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá da impossibilidade 

do protesto dos títulos 1255340, 1517407, 1723226 e 1882238”, sic, bem 

como “Uma vez deferido a tutela antecipada, como se espera, os Autores 

postulam lhes seja concedido prazo para, nos termos do art. 303-§1ºI do 

CPC, promoverem o aditamento da inicial e eventual juntada de novos 

documentos, providência a ser implementada antes da citação dos réus”, 

sic, (ID 27156175), e o valor atribuído à causa foi R$37.800,29-. A petição 

inicial veio instruída com cópia dos seguintes documentos: 

“PROCURAÇÃO” (ID 27156859), “CONTRATO SOCIAL” (ID 27156859), 

“REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO” (ID 27156862), “DECISÃO 

ADMINISTRATIVA” (ID 27156865), “INSCRIÇÃO MUNICIPAL ANTIGA” (ID 

27156870), “INSCRIÇÃO MUNICIPAL ATUAL” (ID 27156872), “BOLETOS – 

QUARTO SERVIÇO NOTARIAL DE CUIABÁ” (ID 27156881), “GUIAS DE 

RECOLHIMENTO FUNAJURIS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO” (ID 

27159386). Na mesma data da distribuição, o Juízo da Sexta Vara Cível 

declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas Esp. da 

Fazenda Pública (ID 27169930). Em 10/12/2019 o Juízo da Primeira Vara 

Esp. da Fazenda Pública declinou da sua competência em favor deste 

Juízo, face a inscrição em Dívida Pública dos créditos tributários (ID 

27215844). Em 11/12/2019 a Parte Requerente requereu a desistência do 

prazo recursal (ID 27297968). Em 13/12/2019 os autos vieram à 

conclusão, conforme movimento processual lançado automaticamente pelo 

Sistema PJe. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após 

análise dos autos, constato que a Parte Autora fez pedido de natureza 

antecipatória em caráter antecedente para que seja ordenado a “imediata 

comunicação ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá da impossibilidade do 

protesto dos títulos 1255340, 1517407, 1723226 e 1882238”, nos termos 

do Art. 303 do CPC/2015, verbis: “Art. 303. Nos casos em que a urgência 

for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se 

ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela 

final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo 

de dano ou do risco ao resultado útil do processo.”. Sabe-se que o 

protesto “é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o 

descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de 

dívida”, ex vi Art. 1º, caput, da Lei n. 9.492/1997 (Lei de Protesto). A 

possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA – atualmente 

consta do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.492, de 10/09/1997 - 

Lei de Protesto, inserido pela Lei nº 12.767, de 2/12/2012, que reza: 

“Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as 

certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído 

pela Lei nº 12.767, de 2012). Assim, uma vez que a CDA regularmente 

inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, mas tal presunção é 

relativa e ‘pode ser ilidida por prova inequívoca’, na dicção do Art. 3º da 

Lei nº 6.830/1980, a este Juízo cabe somente analisar, em sede de 

antecipação de tutela cautelar de urgência, conforme preceitua o Art. 300 

do CPC/2015, se estão presentes os dois requisitos para sua concessão 

inaudita altera pars, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, ex vi: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por 

outro lado, no caso presente, analisando os documentos que 

acompanham a inicial, constata-se que bem demonstram a existência de 

motivos ensejadores à tutela antecipada de urgência pretendida inaudita 

altra pars, para que o Quarto Tabelionato se abstenha de PROTESTAR AS 

CDA’s sub judice, ou, se for o caso, SUSPENDER O PROTESTO já 

efetuado, face o decurso do prazo, até contraordem judicial. Com efeito, 

além de demonstrar que houve aparente ERRO GROSSEIRO no próprio 

lançamento dos IPTU’s que incidiram sobre o imóvel de Inscrição Municipal 

n° 01.7.45.001.0170.001, conforme se extrai do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO de ID 27156862 e do DESPACHO E INFORMAÇÃO de ID 

27156865, infere-se dos autos que o Município Requerido persiste na 

cobrança dos créditos tributários oriundos da antiga Inscrição Municipal, 

cujo desacerto na demarcação e/ou localização já foi administrativamente 

admitido e corrigido (ID 27156865). Logo, mostra-se pertinente e correto o 

pedido de antecipação da tutela formulado pela Parte Autora, pois o 

protesto já realizado, ante o decurso do prazo para o pagamento do que 

não é devido, em razão da Máquina Judiciária, já que a cautelar foi 

proposta perante Juízo incompetente, evidentemente causa entraves à 

livre administração e atuação da Parte Autora no mercado que atua, 

inclusive fica impedida de contrair financiamentos e realizar demais atos 

como cumprir sua função social quanto aos empreendimentos imobiliários 

que realiza. Por tais fundamentos, ausente o perigo de irreversibilidade 

dos efeitos desta decisão, com fundamento nos Arts. 300 e 303 do 

CPC/2015, CONCEDO INAUDITA ALTERA PARS a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA, para determinar a imediata 

SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS das CDA’s N°s 1255340 – 

Protocolo 4120372, 1517407 – Protocolo 4120374, 1723226 – Protocolo 

4120376 e 1882238 – Protocolo 4120378 (ID 27156881), pelo Quarto 

Serviço Notarial de Cuiabá, até decisão final da presente demanda. 

EXPEÇA imediatamente OFÍCIO, via Malote Digital, à Sra. Oficial de 

Protestos desta Comarca de Cuiabá (4º Tabelionato), requisitando o 

imediato cumprimento da antecipação da tutela de urgência acima de 

suspensão dos efeitos dos Protestos acima identificados, sob pena de 

multa diária de R$ 1.000,00- (UM MIL REAIS), bem como incorrer em crime 

de desobediência (Art. 330 CP) (ATO ORDINATÓRIO), constando do 

referido ofício cópia desta decisão, cumprindo ainda ao Sr. Gestor anexar 

aos autos o comprovante do envio do ofício via Malote Digital com código 

de rastreamento, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO). A seguir, DÊ-SE VISTA (PJe) à Parte Autora para ADITAR 

A PETIÇÃO INICIAL, no PRAZO DE QUINZE DIAS (ATO ORDINATÓRIO), 

com a complementação de sua argumentação, juntada de novos 

documentos e pedido de tutela final, sob pena de revogação da 

antecipação ora concedida e extinção do processo sem resolução de 

mérito (Art. 303, §1º, inc. I e §§ 2º e 3º do CPC/2015). Decorrido o prazo 

para aditamento acima (quinze dias), com ou sem manifestação da Parte 

Autora, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e uma vez 

que o objeto da ação é crédito tributário, que não se sujeita à composição, 

CITE (PJe) o Município de Cuiabá, através do Sr. Procurador Geral do 

Município de Cuiabá, Dr. Marcus Antônio de Souza Brito, para apresentar 

contestação, querendo, no PRAZO DE TRINTA DIAS, nos termos dos Arts. 

335 c/c 183, ambos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). Havendo juntada 

de NOVOS documentos com a contestação, DÊ-SE VISTA à Parte Autora 

para impugnação, no PRAZO DE QUINZE DIAS, nos termos do Art. 350 do 

CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). Após, decorrido os prazos acima 

assinalados, com ou sem contestação da Fazenda Pública Municipal, ou 

com ou sem a impugnação da Parte Autora, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE, para fins do §3º do Art. 

205 do CPC/15. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1° do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

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

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 
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processo. § 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput 

deste artigo: I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a 

complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e 

a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro 

prazo maior que o juiz fixar; II - o réu será citado e intimado para a 

audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334 ; III - não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na 

forma do art. 335 . § 2º Não realizado o aditamento a que se refere o 

inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do 

mérito. § 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo 

dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas 

processuais. § 4º Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o 

autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o 

pedido de tutela final. § 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que 

pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo. § 6º Caso 

entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o 

órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) 

dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem 

resolução de mérito. Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da 

audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. § 1o No 

caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do art. 334, § 6o, o 

termo inicial previsto no inciso II será, para cada um dos réus, a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. § 

2o Quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso II, havendo 

litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda 

não citado, o prazo para resposta correrá da data de intimação da decisão 

que homologar a desistência. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1060225-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060225-96.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:39:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PURITEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME CNPJ 

Nº 05.572.209/0001-43 - CONTRIBUINTE 344586 CDA's Nºs 2019 / 

1923602 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 81078 - ISSQN VALOR DA CAUSA: 

R$ 109.091,47 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. 

CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada 

com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido 

atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que 

no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar 

da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios 

será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE 

TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a 

Parte Executada será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição 

da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no 

endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela 

Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e 

sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação 

(ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO 

DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 
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exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 74 de 1000



regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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R$ 3.089,44 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. 

CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada 

com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido 

atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que 

no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar 

da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios 

será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE 

TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a 

Parte Executada será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição 

da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no 

endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela 

Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e 

sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação 

(ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO 

DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 
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ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
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prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060224-14.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:39:34 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PUBLICAR PROPAGANDA E SERVIÇOS DE 

IMPRENSA LTDA CNPJ Nº 02.463.435/0001-06 - CONTRIBUINTE 178580 

CDA's Nºs 2019 / 1923530; 2019 / 1923537 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

62042 - ISSQN VALOR DA CAUSA: R$ 12.739,50 DECISÃO 898 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 
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realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 
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pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 
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exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 
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partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 
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prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada 

com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido 

atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que 

no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar 

da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios 

será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE 

TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a 

Parte Executada será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição 

da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no 

endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela 

Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e 

sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação 

(ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO 

DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 83 de 1000



desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 
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RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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R$ 3.288,98 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. 

CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada 

com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido 

atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que 

no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar 

da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios 

será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE 

TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a 

Parte Executada será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição 

da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no 

endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela 

Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e 

sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação 

(ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO 

DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 85 de 1000



manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 
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complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 
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da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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13.931,10 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 
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ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 
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Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ISSQN VALOR DA CAUSA: R$ 11.090,61 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 
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em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 
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relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 
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submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada 

com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido 

atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que 

no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar 

da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios 

será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE 

TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a 

Parte Executada será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição 

da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no 

endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela 

Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e 

sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação 

(ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO 

DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 
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devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 
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inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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27.029,97 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 95 de 1000



DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 
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ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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4.012,17 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 
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6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 
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Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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8.513,45 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 
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eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 
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à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060242-35.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:40:51 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WAGNER FRANCISCO DE ALMEIDA - EPP CNPJ Nº 

13.705.837/0001-88 - CONTRIBUINTE 734862163 CDA's Nºs 2019 / 

1753620; 2019 / 1754011 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 112887 - ISSQN 

VALOR DA CAUSA: R$ 159.389,30 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 
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Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 
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que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:37:39 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ROSIVANIA RIBEIRO DE FRANÇA CPF Nº 

433.012.821-72 - CONTRIBUINTE 270087 CDA's Nºs 2016 / 1340678; 2017 

/ 1480061 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.45.019.0360.112 - IPTU. VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.931,12 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 
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FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
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Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 
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curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 
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prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADO: VANDERLEI CREDER LOPES CPF Nº 
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01.1.43.004.0391.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 4.513,32 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 
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prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 
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274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060243-20.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:40:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CARLOS HENRIQUE KARA JOSE CPF Nº 

895.217.571-91 - CONTRIBUINTE 338264 CDA's Nºs 2016 / 1299076; 2017 

/ 1455255; 2018 / 1627548 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.45.015.0360.018 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 5.759,67 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 
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ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 
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arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 
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nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060184-32.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:37:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ROBERTA MARTIN GOMES DA SILVA BORGES CPF 

Nº 016.547.077-16 - CONTRIBUINTE 734844557 CDA's Nºs 2016 / 

1282748; 2017 / 1495217; 2018 / 1702781; 2019 / 1798242 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.6.12.025.0154.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

6.139,53 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 
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PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 
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modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VALOR DA CAUSA: R$ 6.742,55 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 
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penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
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2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 
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da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060189-54.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:37:36 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ROSINA KUHNEN SEREIA CPF Nº 274.283.701-91 - 

CONTRIBUINTE 325506 CDA's Nºs 2016 / 1331614; 2017 / 1574234; 2018 / 

1659242; 2019 / 1879762 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.3.43.021.0375.001 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 5.260,08 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 
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manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 
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a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:38:08 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: THIAGO DE MORAES FAVERO CPF Nº 

029.513.431-32 - CONTRIBUINTE 400126 CDA's Nºs 2016 / 1307494; 2018 

/ 1599536; 2019 / 1836544 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.22.055.0082.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 6.609,70 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 
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EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
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econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 
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no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 
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artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADO: SEBASTIÃO RODRIGUES GONÇALVES CPF Nº 
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01.8.15.076.0358.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 6.462,68 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 
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IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 
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salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
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prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1060193-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA BORGES DAVID (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060193-91.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:37:48 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: SEBASTIANA BORGES DAVID CPF Nº 

172.364.521-49 - CONTRIBUINTE 263108 CDA's Nºs 2016 / 1288163; 2017 

/ 1577964; 2018 / 1687002; 2019 / 1797045 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.44.037.0283.019 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.506,44 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 
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ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 
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seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 
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à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 
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(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 
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Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DA CAUSA: R$ 2.294,81 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 
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ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 
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processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 
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ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060223-29.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:39:30 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PRO MAX CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ Nº 04.252.528/0001-09 - CONTRIBUINTE 

734810300 CDA Nº 2019 / 1753578 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 99404 - 

ISSQN VALOR DA CAUSA: R$ 4.363,10 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 
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3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 
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PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1060205-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE CALABRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060205-08.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:38:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VICENTE CALABRIA CPF Nº 156.755.211-00 - 

CONTRIBUINTE 23846 CDA's Nºs 2016 / 1357514; 2017 / 1456804; 2018 / 

1703292; 2019 / 1811854 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.9.31.024.0091.001 

- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 4.840,91 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 
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sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 143 de 1000



praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 
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contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:37:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SERGIO JOSE DE AGUIAR CPF Nº 449.760.201-00 - 
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- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 5.636,63 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 
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legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 
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6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 
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aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 148 de 1000



ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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CAUSA: R$ 3.176,26 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 
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6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 
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Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060196-46.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:37:58 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: TANIA DE SOUZA NEVES CPF Nº 429.545.171-15 - 

CONTRIBUINTE 734814182 CDA's Nºs 2016 / 1312609; 2017 / 1516767; 

2018 / 1604941; 2019 / 1831477 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.14.051.0246.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 5.601,23 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 
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acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 
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serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1060200-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIZ PEREIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060200-83.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:38:11 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VALDIZ PEREIRA COSTA CPF Nº 336.873.408-30 - 

CONTRIBUINTE 734783091 CDA's Nºs 2016 / 1277148; 2018 / 1642037; 

2019 / 1784507; 2019 / 1925917 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.41.016.0294.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 9.287,57 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 
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Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 
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dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060213-82.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:38:57 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AURORA MINERÇÃO LTDA - EPP CNPJ Nº 

03.335.327/0001-02 - CONTRIBUINTE 734844942 CDA's Nºs 2016 / 

1406371; 2017 / 1448180; 2018 / 1739312; 2019 / 1772380 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 106566 - MULTA ADM. VALOR DA CAUSA: R$ 5.066,61 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 
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desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 
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serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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Nº 551.473.641-53 - CONTRIBUINTE 180502 CDA's Nºs 2016 / 1376618; 

2017 / 1544794; 2018 / 1693016; 2019 / 1791316 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.34.077.0435.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 8.398,53 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 
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- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 
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penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 
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nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 
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sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 
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ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 166 de 1000



penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1060208-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060208-60.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:38:39 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WALTER STORCK JUNIOR CPF Nº 037.297.869-03 - 

CONTRIBUINTE 734863348 CDA's Nºs 2016 / 1377913; 2017 / 1461521; 

2018 / 1593070; 2019 / 1848076 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

02.2.33.011.0064.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 17.682,59 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 
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realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 
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diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060218-07.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:39:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GONÇALO CURVO DA SILVA CPF Nº 

174.898.301-68 - CONTRIBUINTE 269953 CDA's Nºs 2016 / 1382113; 2017 

/ 1442338; 2018 / 1744259; 2019 / 1756500 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

74875 - MULTA ADM. VALOR DA CAUSA: R$ 7.165,20 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 
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METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 
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2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 
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ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060210-30.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:38:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: YEDA REGINA DE SOUZA CPF Nº 192.170.908-16 - 

CONTRIBUINTE 734780603 CDA's Nºs 2016 / 1295829; 2017 / 1558038; 

2018 / 1692589; 2019 / 1842241 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.11.022.0255.066 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 6.306,08 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 
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eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 173 de 1000



321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060211-15.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:38:49 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ANNA CAROLINA FRANCO CPF Nº 034.960.391-08 

- CONTRIBUINTE 734957850 CDA's Nºs 2016 / 1399511; 2017 / 1440506; 

2018 / 1739925; 2019 / 1758388 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 138610 - 

TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 7.012,38 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 
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no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 
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nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 
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bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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01.8.23.002.0315.128 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 4.663,32 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 177 de 1000



extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 
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documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060212-97.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:38:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARLEI JOSE DE QUADROS - ME CNPJ Nº 

17.582.409/0001-66 - CONTRIBUINTE 734912087 CDA's Nºs 2016 / 

1386861; 2017 / 1434058; 2018 / 1733364; 2019 / 1773866 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 126946 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 10.095,19 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 
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TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 
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sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1060206-90.2019.8.11.0041
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VICENTE DA COSTA E SILVA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060206-90.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:38:31 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VICENTE DA COSTA E SILVA CPF Nº 

079.739.181-91 - CONTRIBUINTE 19057 CDA's Nºs 2016 / 1310454; 2017 / 

1485511; 2018 / 1629127; 2019 / 1845809 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.33.049.0306.003 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.258,78 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 
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Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 
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inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060216-37.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:39:08 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO - 

MEK LTDA - ME CNPJ Nº 15.246.306/0001-08 - CONTRIBUINTE 734949153 

CDA's Nºs 2016 / 1400667; 2017 / 1435627; 2018 / 1739513; 2019 / 

1774615 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 135967 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.066,61 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. 

CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada 

com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido 

atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que 

no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar 

da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios 

será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE 

TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a 

Parte Executada será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição 

da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no 

endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela 

Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e 

sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação 

(ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO 

DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 
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Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 
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e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 
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juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 102106 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 

7.692,09 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 
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nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 
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instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 
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ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 
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remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 
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bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060182-62.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:37:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS CPF Nº 

468.644.159-53 - CONTRIBUINTE 327237 CDA's Nºs 2016 / 1354135; 2017 

/ 1490816; 2018 / 1639724 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.14.063.0123.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 4.250,33 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 192 de 1000



desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 
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RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060217-22.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:39:11 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EXTREMO SUL EQUIPAMENTOS LTDA - ME CNPJ Nº 

10.542.235/0001-69 - CONTRIBUINTE 734816912 CDA's Nºs 2016 / 

1405972; 2017 / 1444047; 2018 / 1745753; 2019 / 1764362 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 100240 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 5.066,61 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 
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decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 
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lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 
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do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1060187-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONNIE RODRIGUES ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060187-84.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:37:30 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RONNIE RODRIGUES ALVES CPF Nº 

526.582.521-53 - CONTRIBUINTE 387660 CDA's Nºs 2016 / 1329881; 2017 

/ 1523306; 2019 / 1801560 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.33.019.0454.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 2.827,36 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 
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registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 
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espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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01.9.32.004.0252.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 7.196,25 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 
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ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 
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praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 
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contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060203-38.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:38:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VANDERLEI MARCOS MISSAU CPF Nº 

197.751.139-20 - CONTRIBUINTE 97468 CDA's Nºs 2016 / 1341039; 2017 / 

1543519; 2018 / 1594867; 2019 / 1873146 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.44.007.0084.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 5.560,36 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 
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devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 
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inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VALOR DA CAUSA: R$ 3.636,67 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 
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DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 
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ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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38.608,21 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 
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6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 
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Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1060188-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMBERG CARRIEL VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060188-69.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:37:33 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROSEMBERG CARRIEL VIANA CPF Nº 

345.964.451-68 - CONTRIBUINTE 734844394 CDA's Nºs 2016 / 1273493; 

2018 / 1622472; 2019 / 1833729 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.35.063.0262.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.369,73 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 
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acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 
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serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011409-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE APARECIDA CINTRA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011409-20.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:20:03 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARGARETE APARECIDA CINTRA CPF Nº 

299.431.161-53 - CONTRIBUINTE 96880 CDA's Nºs 2015 / 1155425 e 2017 

/ 1557277. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.13.009.0023.002. VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.415,90- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente 

via PJE em 27/04/2018 pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

MARGARETE APARECIDA CINTRA - CPF Nº 299.431.161.53, tendo como 

objeto o pagamento dos créditos inscritos nas CDA's Nºs 2015 / 1155425 

e 2017 / 1557277, referente a IPTU que incidiu sobre a Inscrição Municipal 

nº 01.5.13.009.0023.002., sendo atribuído à causa o valor de R$3.415,90-

(ID's 12852369 e 12852374). Em 30/08/2018 foi proferido despacho 

determinando a citação por carta da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional (ID 15076837). Inexiste nestes 

autos eletrônicos informação quanto à devolução do AR da Carta de 

Citação. Em 13/12/2019 o Município Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, ante o pagamento administrativo do crédito 

executado, renunciando expressamente ao prazo recursal, anexando o 

Termo de NEGOCIAÇÃO Nº 391702, onde se lê que as CDA's executadas 

foram quitadas em 13/12/2015 e as CDA's 1640086 e 1844020 estranhas 

aos autos, pelo valor de R$6.667,22- (ID's 27411266 e 27411267). Eis o 

relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes APÓS A DISTRIBUIÇÃO DESTE PJe, a 

este Juízo só resta homologar o pedido de extinção do processo 

formulado pelo Município Exequente, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito 

pela Parte Executada, posiciona-se a jurisprudência do nosso E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO 

TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II 

DO CPC/2015 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA 

À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE 

– SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – 

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, 

em razão de a obrigação ter sido cumprida pelo devedor 

extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação, mesmo que não resistida 

a pretensão é devida a condenação nas custas processuais e em 

honorários advocatícios, observando-se o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, 

segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável 

pelo pagamento do ônus sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, inclusive no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 

25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, N.U 0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, 

Publicado no DJE 30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. 

II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo 

Município Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 1011409-20.2018.8.11.0041 e DECLARO EXTINTO 

o presente PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento 

administrativo do crédito executado, após a distribuição deste PJe. 

Considerando que o Município Exequente renunciou expressamente ao 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE imediatamente o trânsito em julgado. Ante 

o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, consagrado em sede de Recurso 

Repetitivo pelo E. Superior Tribunal de Justiça (STJ - Tema 143), segundo 

o qual o Juízo deve perquirir quem deu causa ao processo, para condenar 

no pagamento das custas processuais, referendado pela jurisprudência 

do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que o 

pagamento administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, 

sendo vedado ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e 

custas processuais, conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, 

inc. VII da LOMAN, CONDENO a Parte Executada no pagamento das 

CUSTAS PROCESSUAIS E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da 

intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do 

item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e 

Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de 

condenar no pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública 

Municipal Exequente, face à existência de acordo extrajudicial, onde se 

presume que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017 c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) 

desta sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal 

subscritor da exordial. INTIME também a Parte Executada, pessoalmente e 

por Carta AR, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar 

as custas e taxa judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO-SE nestes autos 

eletrônicos sobre o envio e devolução do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). Decorrido o prazo para recolhimento das 

custas pela Parte Executada, havendo constatação da inadimplência, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado nos Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; 

e 88/2014 (Protesto), encaminhando-se ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DAC/MT a documentação necessária para a devida 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos 

Relatórios, na Distribuição e no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o 

cumprimento das determinações acima, ARQUIVEM definitivamente estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). DEIXO de determinar a REMESSA 

destes autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 a 

esta sentença de extinção proferida a pedido do Município Exequente. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, 17 de dezembro de 2019. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente 

se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, 

nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser 

dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a 

sua efetivação ou as respectivas garantias Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes 

da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a 

qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer 

ônus para as partes. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao 

pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu 

interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e 

os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º 

Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e 

a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 
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citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

FIM

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021432-52.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA MARIA PACO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021432-52.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010758-59.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CONCEICAO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010758-59.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015117-71.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Estado de Mato Grosso (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO COMERCIO E REPRESENTACAO COM. DE ROLAMENTO E PECAS 

LTDA (EXECUTADO)

ISRAEL SILVA BORGES (EXECUTADO)

FATIMO APARECIDO BORGES (EXECUTADO)

FRANCISCO DA SILVA BORGES (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0015117-71.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010940-74.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA MARIA ZILIO LUCAS (EXECUTADO)

T M Z LUCAS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

CEZAR OTTON LUCAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010940-74.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006318-73.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Estado de Mato Grosso (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO MACHRY KRUM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006318-73.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005655-71.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DIAS DE MORAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005655-71.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005843-49.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALPES CLIMATIZACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005843-49.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034463-23.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE PAULINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034463-23.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018020-16.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K B F MINAMI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018020-16.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005183-70.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005183-70.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020735-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020735-26.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 
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FISCAL

Processo Número: 0040565-51.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040565-51.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010135-92.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO DIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010135-92.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036400-58.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARITA BATISTA CABRAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036400-58.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040453-82.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MOREIRA DE PAULA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040453-82.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005584-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO TETSUO TAMURA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005584-20.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027296-37.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G T TURBOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027296-37.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027592-74.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA DA SILVA LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027592-74.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018593-88.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FUTOSHI AMORIM YOSHIMURA (EXECUTADO)

VITOR YOSHIMURA (EXECUTADO)

EXPRESSO JUARA TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

DANIELE YOSHIMURA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018593-88.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053686-10.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA PRADO E COMERCIO E CONFECCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

GERALDO JOSE ZIOLKOWSKI DO PRADO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053686-10.2014.8.11.0041 – Classe: 
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EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053702-61.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. BATISTA COMERCIO (EXECUTADO)

CLEITON ANTONIO BATISTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053702-61.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010373-87.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CADEADO AGROP. COM. EXP. LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010373-87.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0044690-23.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA ITALIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044690-23.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034431-18.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034431-18.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007829-24.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEPESC SERVICO DE PEDIATRIA DO SANTA CRU (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007829-24.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040883-97.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040883-97.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002264-93.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002264-93.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011438-68.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZANA BELLE COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

JARDEL GRANATO MAGALHAES (EXECUTADO)

ANGELO CALMAN GONCALO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011438-68.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL
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Processo Número: 0001509-75.1991.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANICE BULHOES SPINELLI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001509-75.1991.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57362 Nr: 3905-17.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUZIR FAZENDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL 

RURAL - SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c 

487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

mandado de segurança, com resolução de mérito.Processo isento de 

custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso.Com o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se.P.R.I.C.Cuiabá, 16 de dezembro de 

2019.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 56389 Nr: 3405-48.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRADESUL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 

AMBIENTE - SEMA/MT - SR. FELIPE GUILHERME KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.923

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios interpostos às 

fls. 54/55, por serem tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES 

P R O V I M E N T O . I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o 

necessário......................................................................................................

.......................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 56385 Nr: 3403-78.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERNANDO SCHAELDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO SOARES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:13034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Pelo exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência.Cite-se o ESTADO 

DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal, em conformidade com os artigos 183, 238 e 335, do CPC/2015.Deixo 

de designar audiência de tentativa de conciliação/mediação, eis que, a 

causa versa sobre direitos indisponíveis, que não admitem 

autocomposição (artigo 334, §4º, II, CPC/2015).Por fim, infere-se da 

contestação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO (fls. 73/77), a 

alegação da necessidade da FUNAI, figurar como litisconsorte passivo 

necessário, o que deslocaria a competência do feito à Justiça Federal. 

Nesses termos, considerando que “é defeso à Justiça Estadual sindicar 

acerca do interesse jurídico da União no feito, porquanto a Justiça Federal 

é que ostenta competência para esse mister, consoante a exegese das 

Súmulas n. 150 e 254 do STJ” (REsp 1022448/SP), DETERMINO a intimação 

da União para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do seu 

eventual interesse jurídico na demanda.Após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 52142 Nr: 1108-68.2019.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO NAVES RESENDE, ROBERTO NAVES SOUZA 

AGUIAR, LUCIANO SANTOS DE RESENDE, RICARDO DE LIMA 

CARVALHO, ROBERTA SANTOS DE RESENDE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUBPROCURADORA-GERAL FISCAL DA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE REZENDE 

- OAB:6.358, SÍLVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:OAB 7140-B

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com base no art. 485, inciso VI e §3º, c/c art. 493, ambos do 

Código de Processo Civil.Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõe as Súmulas 512, do STF e 105, do STJ, 

bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.P.R.I. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas 

de estilo. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.Rodrigo Roberto 

CurvoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25434 Nr: 260-23.2015.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA DA SILVA NETTO LTDA-ME, 

ADEILDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Ferreira da Silva - 

OAB:14264, Manoel Costa Parrião - OAB:13944, Marlon de Latorraca 

Barbosa - OAB:4978/MT, Pedro Rodrigues dos Santos - 

OAB:13.445-E

 Vistos.

Tendo em vista o agendamento do início dos trabalhos periciais para o dia 

03-12-2019, DEFIRO o pedido de levantamento parcial dos honorários, 

DETERMINANDO:

1. A expedição de alvará para levantamento do valor correspondente a 

50% dos honorários periciais; e

2. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia de início 

dos trabalhos periciais informado nos autos, sem a entrega do laudo em 

cartório, intime-se o Perito para sua apresentação em 48 (quarenta e oito) 

horas.

Frise-se que o valor correspondente a 50% dos honorários 

remanescentes serão liberados após a conclusão dos trabalhos.

Intimem-se as partes acerca da data de início dos trabalhos periciais 

informado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 56132 Nr: 3305-93.2019.811.0082
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU JOÃO LESNIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO LIMA NETO - 

OAB:23.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUERENTE: IRINEU JOÃO LESNIK

REQUERIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Cuida-se de ação proposta por IRINEU JOÃO LESNIK, qualificado nos 

autos, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

concessão de tutela provisória de urgência cautelar consistente na 

suspensão da exigibilidade da multa proveniente do Auto de Infração n. 

119.931 de 14.7.2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do 

Processo Administrativo n. 543.787/2009, bem assim na suspensão de 

sua cobrança. No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva da Administração Pública em relação ao Auto de 

Infração n. 119.931 de 14.7.2009, bem assim a declaração de sua 

nulidade.

 A parte requerente sustenta que foi autuada em 14.7.2019 por agente de 

fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, uma 

vez que constatada a conduta de “destruir, desmatar, danificar ou 

explorar 184,717ha de floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de 

espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão 

florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão 

ambiental competente ou em desacordo com a concedida, conforme folha 

nº 62 do Processo nº 105930/2005”, sendo lavrado, por conseguinte, o 

Auto de Infração n. 119.931, cuja responsabilidade administrativa foi 

apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 543.787/2009, 

resultando na imposição de penalidade de multa no valor de R$841.455,00 

(oitocentos e quarenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), 

conforme a Decisão Administrativa n. 2047/SPA/SEMA/2018.

 Objetivando desconstituir os atos administrativos que ora impugna, alega: 

a) prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública; b) 

impossibilidade de aplicação de lei posterior a data da infração 

administrativa ambiental; c) pedido de PRAD e PRA não analisado pelo 

órgão ambiental estadual; d) redução do valor da multa; e e) existência de 

circunstâncias atenuantes não levadas em consideração pela autoridade 

administrativa.

A inicial vem instruída com os documentos de fls. 50/485.

Deferido o parcelamento das custas de distribuição (fl. 477), a parte 

requerente promoveu o pagamento da primeira parcela (fls. 480/485).

Instado (fl. 486), o ESTADO DE MATO GROSSO se manifestou a respeito 

da pretensão provisória de urgência às fls. 490/494. Em síntese, sustenta 

a ausência dos requisitos para a concessão da liminar pretendida, 

mormente a ausência da probabilidade do direito sustentado e do perigo de 

dano, ressaltando a inexistência da prescrição alegada, adequação da 

conduta ao tipo descrito como infração administrativa ambiental, bem 

assim a aplicação do disposto no art. 59 da Lei n. 12.651/2012. Nesses 

termos, pugna pelo indeferimento da liminar.

É o relatório. DECIDO.

1. FUNDAMENTO.

Inicialmente, sobreleva ressaltar que a Lei de Execução Fiscal não faz 

qualquer distinção entre a dívida ativa tributária e a não-tributária quanto à 

forma de sua cobrança. Confira-se:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como 

tributária e não-tributária na Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, com as 

alterações posteriores, que estatui normas de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal.”

Nessa perspectiva, tratando-se de medida destinada à suspensão da 

exigibilidade de débito com a Fazenda Pública, aplicam-se, por analogia, as 

regras do art. 151, do Código Tributário Nacional, in verbis:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do 

processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras 

espécies de ação judicial;

 VI – o parcelamento”. [sem destaque no original]

No caso, devem ser analisadas as hipóteses previstas nos incisos II e V, 

do supracitado artigo.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II do art. 151 do 

CTN). Tal modalidade trata-se de direito subjetivo conferido ex vi legis ao 

devedor, contra o qual o credor não pode se opor.

Cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da 

dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, 

que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens do 

devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada 

procedente, o depósito efetuado pela parte requerente será devolvido.

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151 do CTN, não 

se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do 

Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito 

prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 

pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o 

condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito 

constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a 

suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido.

Registre-se, por oportuno, que recentemente – 25.6.2019 – a Primeira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é 

cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da 

apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que 

em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta 

por cento (REsp n. 1.381.254-PR), uma vez que há dúvida quanto à 

liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a 

produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que a parte requerente não exerceu o seu 

direito subjetivo, ou seja, não apresentou fiança bancária ou seguro 

garantia judicial, tampouco realizou o depósito do montante integral do 

débito aqui discutido, inviabilizando, portanto, a suspensão com 

fundamento no inciso II do art. 151 do CTN.

Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos 

termos do art. 151, inciso II, do CTN.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

em razão de concessão de medida liminar ou de tutela provisória de 

urgência (inciso V do art. 151 do CTN). Frise-se, de início, que para a 

concessão da tutela provisória de urgência (medida liminar), devem 

concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, 

art. 300).

 Sabe-se que a tutela de urgência pode ser dividida em tutela cautelar e 

em tutela antecipada, de modo que se pode falar em medidas provisórias 

de natureza cautelar e de natureza antecipatória, sendo estas de cunho 

satisfativo e aquelas de cunho preventivo.

No caso, a pretensão esboçada na inicial tem natureza cautelar, pois tem 

por objetivo garantir o resultado útil do processo, consubstanciada na 

suspensão da exigibilidade da multa proveniente do Auto de Infração n. 

119.931 de 14.7.2009, tendo em vista que a apuração da responsabilidade 

administrativa já se encontra finalizada, de acordo com o Processo 

Administrativo n. 543.787/2009.

Diferentemente do sustentado pela parte requerida, os documentos que 

instruem a inicial indicam a probabilidade do direito invocado a ensejar a 

concessão da medida de urgência pleiteada.

A parte requerente sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão da 

Administração Pública de promover a punição em razão de infração 

ambiental, na modalidade quinquenal e aquela com prazo previsto na lei 

penal.

Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o 

prazo prescricional trienal – prescrição intercorrente – para a apuração da 

infração ambiental previsto na Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada 

pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas 

da Administração Pública Federal, direta ou indireta, não incidindo, 

portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação 

punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou 

Municipal, no exercício de seu poder de polícia (REsp n. 1115078/RS. 

AgRg no Ag n. 1069662/SP. AgInt no REsp n. 1665491/PR).

Portanto, no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, para 

apuração da infração ambiental, deve ser observado o prazo prescricional 
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quinquenal estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo a 

existência de norma específica editada por tais entes públicos.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 

38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) destaca em seu art. 98: “As 

infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, 

assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as 

disposições desta lei complementar.”

Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual 

acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), o legislador promoveu a 

edição do Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos 

para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o 

sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente - SEMA/MT), o qual passou a vigorar a partir de sua 

publicação (art. 48), ocorrida em 1º.11.2013.

 No que concerne à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 

1.986/2013 disciplina em seus artigos 19 e 20:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração 

objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada 

da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou 

continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela 

administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração 

paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou 

despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante 

requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da 

responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a 

prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei 

penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a 

obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator 

por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do 

fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o 

efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou 

impulso processual.”

Neste momento, faz-se imprescindível o esclarecimento de alguns pontos, 

formadores da convicção deste Juízo sobre a matéria.

Com efeito, verificada a ocorrência de uma infração administrativa 

ambiental, atribui-se ao Poder Público, em razão do seu poder-dever, a 

responsabilidade de sua apuração, mediante a instauração de regular 

processo administrativo no qual serão produzidas as provas necessárias 

para o esclarecimento dos fatos em discussão, de modo a proporcionar 

um julgamento mais próximo possível da verdade real.

 Nesse sentido, o processo administrativo deverá respeitar os princípios 

do contraditório e da ampla defesa, bem assim se movimentar por meio de 

uma séria concatenada de atos previamente definidos em lei, inclusive 

com a possibilidade de interposição de recursos administrativos que 

possam garantir eventual revisão de decisão proferida por autoridade 

administrativa de nível hierárquico inferior, tudo de forma a garantir o 

devido processo legal (CF, art. 5º, inciso LIV).

Em relação à prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração 

ambiental, que de acordo com o Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º) e 

com o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput), prescreve em 05 

(cinco) anos – prescrição quinquenal –, ocorre que este Juízo entende 

que a ação da administração objetivando apurar a prática de infração 

administrativa à legislação ambiental NÃO SE EXAURE COM A SIMPLES 

LAVRATURA DO RESPECTIVO AUTO DE INFRAÇÃO. Aliás, o próprio 

parágrafo 1º do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que 

“Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela 

administração com a lavratura do Auto de Infração”, e NÃO FINALIZADA.

Isso porque a apuração da responsabilidade administrativa por infração 

ambiental, na visão deste Juízo, que se encontra devidamente amparada 

em princípios que decorrem do próprio texto constitucional, como o 

princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, caput) e do devido processo 

legal (CF, art. 5º, inciso LIV), compreende o período que vai desde a data 

da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do 

dia em que tiver cessado, até o momento em que se consubstancia a 

coisa julgada administrativa, característica inerente à decisão tida como 

imutável após o esgotamento dos prazos e/ou dos recursos 

administrativos previstos na legislação.

Em prevalecendo entendimento contrário a esse, a própria aplicação desta 

modalidade prescritiva – Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º) e 

Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) – estaria superada, com 

evidente prejuízo ao administrado, por conseguinte ao seu direito 

fundamental à segurança jurídica e ao devido processo legal, uma vez que 

estará sujeito à aplicação de penalidade administrativa por infração 

ambiental pela eternidade, bastando que a Administração Pública 

processante lavre o respectivo auto de infração em tempo inferior a 05 

(cinco) anos da data da prática do ato ou do dia em que cessar a 

permanência ou continuidade e não deixe o procedimento de apuração do 

auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos – quando ensejaria 

a prescrição na modalidade intercorrente –, situações que levariam a 

verdadeira imprescritibilidade do processo administrativo sancionatório.

Ademais, interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal – Decreto 

Federal n. 20.910/1932 (art. 1º) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, 

caput) – o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator 

por qualquer outro meio, inclusive por edital (Decreto Estadual n. 

1.986/2013, art. 20, inciso I) e, ainda, com a decisão condenatória 

recorrível (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso III).

Essa é a melhor interpretação da norma posta, de modo que assegura ao 

administrado o direito constitucional à segurança jurídica e ao devido 

processo legal, impondo-se limites a Administração Pública, na medida em 

que deverá atuar em conformidade e nos prazos estipulados pelo 

ordenamento jurídico posto, em prestígio ao Estado democrático de Direito, 

no qual todas as pessoas da sociedade, incluindo o próprio Poder Público, 

se submetem às normas estipuladas mediante lei.

Em relação à prescrição intercorrente, sabe-se que ela incide no 

procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 

(três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão 

arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem 

prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da 

paralisação, conforme estabelece o §2º do art. 19 do Decreto Estadual n. 

1.986/2013.

O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato 

inequívoco da administração que importe apuração do fato (Decreto 

Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles 

que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo 

único).

Com efeito, do acima constante, conclui-se: a) que as disposições 

relativas à prescrição disciplinada pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo 

Decreto Federal n. 6.514/2008 não devem ser aplicadas quando a atuação 

punitiva por infração administrativa for promovida por ente da 

Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de 

polícia; b) que no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, 

deve ser observado o prazo prescricional – 05 (cinco) anos – 

estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo na hipótese de 

norma específica editada por tais entes públicos; c) que o Estado de Mato 

Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu 

disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da 

prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de 

infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a 

processos administrativos não finalizados até 1º.11.2013 – data em que 

passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua 

natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit 

actum; d) que, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, 

prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da 

administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio 

ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração 

permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, 

caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração 

ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, 

§1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito 

administrativo. Desse modo, interrompe-se o prazo da prescrição 

quinquenal (art. 19, caput): d.1) pelo recebimento do auto de infração ou 

pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital 

(art. 20, inciso I); ou d.2) pela decisão condenatória recorrível (art. 20, 

inciso III); e) que, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, incide 
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a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração do auto 

de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento 

ou despacho (art. 19, §2º), interrompendo-se tal prazo prescricional por 

qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato 

(art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em 

instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único); e f) que as 

prescrições quinquenal (art. 19, caput) e intercorrente (art. 19, §2º) 

correm de modo paralelo e, por possuírem marcos inicial e interruptivo (s) 

diversos – de acordo com as letras “d” e “e” –, devem ser analisadas de 

forma individualizada, sendo possível, inclusive, a ocorrência 

concomitante delas no mesmo processo administrativo.

Pois bem.

De partida, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, que a 

conduta registrada pelo agente de fiscalização como infração 

administrativa no Auto de Infração n. 119.931 de 14.7.2009 se amolde aos 

tipos penais descritos na Lei n. 9.605/1998.

 Ademais, para a adequação de uma conduta a determinado tipo penal 

faz-se necessária a instauração de procedimento investigativo, o qual 

deverá concluir pela existência da materialidade e pelos indícios 

suficientes de autoria, elementos que permitem a elaboração de peça 

acusatória e o seu recebimento para fins de verificação da 

responsabilidade penal, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa, 

condição não demonstrada no caso em análise. Desse modo, não é o 

caso de se aplicar o prazo prescricional disciplinado no art. 19, §3º, do 

Decreto Estadual n. 1.986/2013.

 Dos documentos que instruem a inicial, verifica-se à fl. 64 que o Auto de 

Infração n. 119.931 foi lavrado em 14.7.2009, sendo instaurado, no âmbito 

da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, o Processo 

Administrativo n. 543.787/2009 para apuração da responsabilidade 

administrativa por suposta infração ambiental constatada por agente de 

fiscalização do órgão ambiental estadual.

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração 

pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo 

Administrativo n. 543.787/2009: 01) termo de juntada de aviso de 

recebimento de correspondência enviada para a parte requerente/autuada 

a respeito da lavratura do Auto de Infração n. 119.931, recebida em 

28.7.2009, datado – o termo de juntada – de 19.8.2009 (fl. 66); 02) 

despacho de encaminhamento proferido pelo Superintendente de 

Fiscalização da SEMA/MT, datado de 1º.10.2009 (fl. 67); 03) certidão de 

existência de outro auto de infração em nome da parte 

requerente/autuada, datada de 06.10.2009 (fl. 68); 04) Decisão 

Interlocutória n. 2492/SPA/SEMA/2009, datada de 08.10.2009 (fls. 69/71); 

05) certidão de apresentação de defesa administrativa, datada de 

10.6.2010 (fl. 72); 06) defesa administrativa apresentada pela parte 

requerente/autuada, acompanhada de documentos (fls. 73/90); 07) 

despacho de encaminhamento proferido pela Coordenadora de 

Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datado 

de 08.9.2010 (fl. 91); 08) despacho de produção de informação técnica 

para a instrução do processo administrativo, datado de 08.9.2010 (fls. 

92/93); 09) Parecer Técnico n. 152 CG/SMIA/2012, datado de 18.4.2012 

(fls. 94/107); 10) despacho de encaminhamento proferido pelo 

Coordenador de Geotecnologia da SEMA/MT, datado de 23.4.2012 (fl. 25); 

11) despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de 

Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datado 

de 30.5.2012 (fl. 109); 12) relatório técnico elaborado pela Coordenadoria 

de Licenciamento de Propriedades Rurais da SEMA/MT, datada de 

18.01.2013 (fl. 111); 13) comunicação interna n. 050/2013SGF/SEMA-MT, 

datada de 23.01.2013 (fl. 112); 14) despacho de encaminhamento 

proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de 

Infração da SEMA/MT, datado de 18.3.2013 (fl. 113); 15) Despacho n. 

221/SPA/SEMA/2013 proferido pela Superintendência de Procedimentos 

Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datado de 21.3.2013 (fl. 

114); 16) Ofício n. 462/SPA/SEMA/13, datado de 21.3.2013 (fl. 115); 17) 

termo de juntada de aviso de recebimento de correspondência enviada 

para a parte requerente/autuada a respeito do Ofício n. 462/SPA/SEMA/13, 

datado – o termo de juntada – de 04.9.2013 (fl. 116); 18) despacho de 

instrução proferido pelo Superintendente de Normas, Procedimentos 

Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datado de 1º.7.2016 (fl. 

117); 19) certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da 

parte requerente/autuada, datada de 18.6.2018 (fl. 118); e 20) despacho 

de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Procedimentos 

Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datado de 18.6.2018 (fl. 

119).

A administração pública proferiu a Decisão Administrativa n. 

2047/SPA/SEMA/2018 somente na data de 10.9.2018 (fls. 120/121), 

aplicando a penalidade de multa descrita no Auto de Infração n. 119.931 

de 14.7.2019, no valor de R$841.455,00 (oitocentos e quarenta e um mil 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais), referendada pela Autoridade 

Administrativa também em 10.9.2018 (fl. 121).

Consta, ainda, dos autos do Processo Administrativo n. 543.787/2009: 01) 

despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Processos 

Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datado de 09.11.2018 

(fl. 122); 02) Ofício n. 2601/CAR/SEMA/2018, datado de 23.11.2018 (fl. 

123); 03) termo de juntada de aviso de recebimento de correspondência 

enviada para a parte requerente/autuada a respeito do Ofício n. 

2601/CAR/SEMA/2018, datado – o termo de juntada – de 19.12.2018 (fl. 

124); 04) certidão de atualização do valor do débito e de não constatação 

de pagamento elaborada pela Coordenadora de Arrecadação, 

acompanhada do memorial de cálculo para atualização monetária, datada 

de 14.02.2019 (fls. 125/127); 05) certidão de cadastramento no Sistema 

de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA), datada de 22.3.2019 (fl. 

128); e 06) despacho de arquivamento dos autos do processo 

administrativo, proferido pelo Coordenador de Procedimentos 

Administrativos e Autos de Infração, datado de 22.3.2019 (fl. 129).

Registre-se, por oportuno, que devem ser aplicadas as normas contidas 

no Decreto Estadual n. 1.986/2013 no presente caso, notadamente quanto 

aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, uma vez que o 

Processo Administrativo n. 1543.787/2009 foi concluído – 22.3.2019 (fl. 

129) – após o início da vigência dos dispositivos contidos na aludida 

norma (art. 48, 1º.11.2013).

No caso, infere-se que, entre as datas acima consignadas, não 

transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no 

Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º).

No entanto, considerando a data do recebimento/cientificação da parte 

requerente/autuada em relação ao Auto de Infração n. 119.931 – 

28.7.2009 (fl. 66) – e a data do despacho de homologação da Decisão 

Administrativa n. 2047/SPA/SEMA/2018 proferido pela autoridade 

administrativa competente – 10.9.2018 (fl. 121) –, verifica-se, ao menos 

nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo 

superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 

(art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), situação que evidencia a 

existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela 

provisória de urgência pleiteada.

Igualmente, se faz presente o perigo de dano, tendo em vista que, em 

razão da conclusão do Processo Administrativo n. 543.787/2009, a multa 

proveniente do Auto de Infração n. 119.931 já se encontra inscrita em 

dívida ativa – CDA n. 20192530821 –, conforme consta da CPD n. 

0026676062 (fl. 476) e, no caso de inadimplemento, a parte requerente 

será inserida em cadastros de maus pagadores, o que a impossibilitará de 

obter certidões, contrair financiamentos etc., prejudicando o exercício da 

atividade que desenvolve.

Além disso, não se verifica o periculum in mora inverso, especialmente em 

razão da natureza cautelar da tutela provisória requerida, sendo, portanto, 

perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Por fim, verifica-se que as demais matérias invocadas pela parte 

requerente estão atreladas ao mérito, devendo ser analisadas em 

momento oportuno.

2. DISPOSITIVO.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejado 

pela parte requerente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão da 

exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de 

Infração n. 119.931 de 14.7.2009, apurada no âmbito do Processo 

Administrativo n. 543.787/2009 que tramitou perante o órgão ambiental 

estadual, devendo a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO se 

abster de promover qualquer cobrança em relação à referida multa, 

inclusive de realizar protestos e/ou inscrições negativas em face da parte 

requerente até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, sem 

prejuízo da emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, 

devendo, ainda, comprovar nos autos o cumprimento da presente 

determinação no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação.

CITE-SE o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal. Atente-se que a citação deverá ser 

efetivada por mandado (art. 222, “c”, do CPC).
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Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do 

disposto no art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57339 Nr: 3898-25.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS MOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA 

ESTADO DE MEIO AMBIENTE-SEMA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14.904, VALDIRENE DIAS COSTA - OAB:10770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que já se encontra disponível o parcelamento. "De ordem, em 

cumprimento à determinação judicial, temos a informar que o pedido de 

parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do 

TJMT (imagem abaixo), podendo as partes acessarem diretamente no site 

do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na barra de busca 

digitar o tipo da ação DISTRIBUIÇÃO – OUTROS e informar a opção MEU 

PROCESSO É ELETRONICO (PJE) (obs: essa opção será utilizada para os 

processos físicos também), ao lançar o número do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Há um 

parcelamento/desconto cadastrado para o processo informado nos 

valores abaixo.". Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e 

poderá efetuar o devido pagamento. A segunda parcela em diante poderá 

ser emitida na opção CONSULTAR/CONSULTAR PARCELAMENTO"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42667 Nr: 3060-19.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAGRA COMPANHIA AGROPASTORAL ARUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - 

SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:OAB/MT 14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação Anulatória ajuizada por CIAGRA COMPANHIA 

AGROPASTORAL ARUANÃ, devidamente qualificada na inicial, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de 

tutela de urgência de natureza cautelar consistente em determinação para 

a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 109.486, objeto do 

Processo Administrativo n. 571.795/2007. No mérito, pugna pela 

declaração de nulidade do Auto de Infração n. 109.486, com o 

consequente cancelamento da CDA n. 2018.63578-8.

A requerente aduz que, em 29-10-2007, foi autuada por agentes do órgão 

ambiental estadual por “desmatar 931,331 ha em área de reserva legal, 

sem prévia aprovação no órgão ambiental competente”, sendo lavrado, 

por conseguinte, o Auto de Infração n. 109.486, sendo-lhe imposta a 

penalidade de multa no valor de R$279.399,30 (duzentos e setenta e nove 

mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos) com a conclusão 

do Processo Administrativo n. 571.795/2007.

Objetivando desconstituir os atos administrativos que ora impugna, alega: 

a) prescrição da pretensão administrativa para apuração da infração 

ambiental, na modalidade quinquenal; b) ausência de descrição do 

perímetro do local do dano ambiental, bem como ausência de desmate na 

coordenada informada no processo administrativo; d) lavratura por agente 

incompetente; e e) prévia aprovação concedida pelo IBAMA.

 A inicial encontra-se instruída com os documentos de fls. 24/107.

Determinada a emenda à inicial (fls. 108 e 110/111), foi cumprida às fls. 

109 e 112/113.

Instado a respeito da pretensão liminar (fl. 111), o requerido se manifestou 

às fls. 114/118. Em síntese, sustenta que não restaram demonstrados os 

requisitos para a concessão da medida liminar pretendida, notadamente a 

probabilidade do direito sustentado, bem assim a alegada prescrição. 

Nesses termos, pugna pelo indeferimento do pleito liminar.

 A liminar foi concedida às fls. 119/123, determinando a suspensão dos 

efeitos do Auto de Infração n. 109.486, lavrado em 29-10-2007 (fl. 65), 

objeto do Processo Administrativo n. 571.795/2007, por conseguinte, que 

o requerido se abstenha e promover qualquer cobrança da multa 

decorrente do referido ato administrativo, bem assim promova, 

comprovando sua realização nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) 

realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o 

julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação às fls. 

130/139, argumentando preliminarmente a inexistência de prescrição da 

pretensão punitiva. Quanto ao mérito, sustentou a higidez do processo 

administrativo n. 571.795/2007, pugnando pela improcedência dos 

pedidos.

 O ESTADO DE MATO GROSSO realizou a juntada de cópia do agravo de 

instrumento interposto (fls. 151/157) contra a decisão que deferiu a liminar 

às fls. 119/123, sendo concedido o efeito suspensivo almejado (fls. 

161/162), bem assim determinado o cumprimento da ordem superior à fl. 

166.

Impugnação à contestação apresentada às fls. 175/179.

Instados a se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir 

(fl. 180), o ESTADO DE MATO GROSSO informou que não possui provas 

adicionais a produzir (fl. 181), enquanto a parte autora pugnou pela 

realização de prova pericial (fl. 182).

Em nova manifestação (fls. 183/184), a parte autora apresentou pedido de 

tutela de urgência incidental, uma vez que, com a suspensão da decisão 

que concedeu a liminar nos autos, vem sofrendo com a impossibilidade de 

emissão de Certidão Negativa de Débitos, sustentando que a probabilidade 

do direito restaria inequívoca. Ofertou ainda bem imóvel como caução. 

Juntou documentos às fls. 185/186.

É o relatório. DECIDO.

De início, imperioso destacar que o pedido de tutela antecipada pode ser 

apesentado em qualquer fase processual, inclusive em sede recursal, por 

meio de simples petição, devendo conter as alegações e indicação das 

provas referentes aos requisitos da tutela.

Sabe-se que a tutela de urgência pode ser dividida em tutela cautelar e em 

tutela antecipada, de modo que se pode falar em medidas provisórias de 

natureza cautelar e de natureza antecipatória, sendo estas de cunho 

satisfativo e aquelas de cunho preventivo.

No caso, a pretensão esboçada pela parte requerente e ratificada às fls. 

183/184, tem natureza cautelar (preventiva), pois tem por objetivo 

preservar direito e prevenir perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, até que seja prolatada decisão final. E mais, requerida em 

caráter incidental.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II do art. 151 do 

CTN), vê-se que se trata de direito subjetivo conferido ex vi legis ao 

devedor, contra o qual o credor não pode se opor.

Cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da 

dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, 

que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens do 

devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada 

procedente, o depósito efetuado pela parte requerente será devolvido.

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151 do CTN, não 

se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do 

Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito 

prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 

pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o 

condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito 

constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a 

suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido.

Registre-se, por oportuno, que recentemente – 25.6.2019 – a Primeira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é 

cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da 

apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que 

em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta 

por cento (REsp n. 1.381.254-PR), uma vez que não há dúvida quanto à 

liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a 

produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que a parte requerente não exerceu o seu 
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direito subjetivo, ou seja, não apresentou fiança bancária ou seguro 

garantia judicial, tampouco realizou o depósito do montante integral do 

débito aqui discutido, tendo indicado apenas bem imóvel, inviabilizando, 

portanto, a suspensão com fundamento no inciso II do art. 151 do CTN. 

Aliás, nesse sentido o E. TJMT tem decidido (Precedentes: AI 45223/2015. 

AI 45924/2015).

Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos 

termos do art. 151, inciso II, do CTN.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

em razão de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada (inciso 

V do art. 151 do CTN), registro, mais uma vez, que para a concessão da 

tutela provisória de urgência (medida liminar), devem concorrer dois 

requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do 

CPC/2015).

 Não obstante os argumentos despendidos pela parte requerente, em 

análise sumária, própria dessa fase processual, não vislumbro, nos 

documentos que instruem os autos, a boa aparência do direito alegado e a 

razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência.

Conforme exposto na decisão de fls. 119/123, “(...) em relação às 

alegações de violação aos princípios constitucionais, durante o trâmite do 

processo administrativo, bem como à alegação de ausência dos requisitos 

necessários para a validade do auto de infração lavrado pela autoridade 

administrativa, infere-se que tais matérias estão atreladas ao mérito, não 

se evidenciando, portanto, neste momento processual”, situação que 

torna-se inconcebível a concessão da medida liminar, com base no art. 

151, inciso V, do CTN.

Pelo exposto, INDEFIRO a liminar requerida.

Intime-se a parte autora.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 9732 Nr: 973-08.2009.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Andrade Camolezi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso neste 

ato repres. pela Procuradoria Geral do Estado - OAB:, Jenz 

Prochnow Júnior - Procurador do Estado de MT - OAB:, Luiz 

Carlos Pinheiro de Souza - Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - 

OAB:6203/4094

 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO: ÂNGELO ANDRADE CAMOLEZI

Vistos.

1. Considerando a notícia de que a parte executada quitou o débito 

exequendo (fls. 172/173 e 174/184), JULGO EXTINTO o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Condeno a parte executada nas custas processuais.

 3. Promova-se o levantamento das penhoras realizadas às fls. 122/124.

 4. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

5. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29715 Nr: 1424-86.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sérgio Neto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA STALLBAUM BERNINI 

- OAB:12.396

 Vistos.

Cuida-se de pedido formulado pelo exequente, requerendo a penhora de 

quantia eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras 

do executado, por meio do sistema on line – Bacen-Jud.

A penhora, de acordo com o art. 835, do Código de Processo Civil, traz em 

sua ordem de preferência o dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira, como critério para satisfação do 

crédito. No mesmo sentido, disciplina o art. 11, inciso I, da Lei n. 6.830, de 

22 de setembro de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida 

ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências.

O art. 837, do CPC, ao possibilitar a requisição, por meio eletrônico, 

informações sobre os ativos do executado e ainda determinar a 

indisponibilidade de valores, facilita a constrição, tornando o processo 

executivo mais eficaz.

 O novo dispositivo legal deve ser utilizado de imediato, desobrigando o 

exequente de exaurir todos os meios de penhora de bens para satisfação 

de seu crédito. Logo, a penhora via Bacen Jud é perfeitamente possível.

 Ademais, verifica-se que, em consonância com o art. 8º da Lei n. 

8630/1980, o executado foi devidamente citado (fl. 18-v).

Pelo exposto, com fundamento no art. 837, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido retro, por conseguinte, DETERMINO a expedição de ofício 

ao Banco Central do Brasil, pelo sistema Bacen Jud, determinando o 

bloqueio on line da quantia de R$ 14.929,93 (catorze mil, novecentos e 

vinte e nove reais e noventa e três centavos), que eventualmente for 

encontrada em contas bancárias pertencentes ao executado ANTONIO 

SERGIO NETO JUNIOR, CPF n. 013.880.571-74.

Realizado o bloqueio do numerário, lavre-se a penhora e depósito. Após, 

intime-se o executado para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 

30 (trinta) dias.

Em caso negativo, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Varas Criminais

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306752 Nr: 4519-26.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CONCEIÇÃO, GILBERTO 

GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEITON CONCEIÇÃO, Cpf: 

03269529180, Rg: 198116960, Filiação: Estelita Maria da Conceição 

Oliveira, data de nascimento: 04/08/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), vendedor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO CLEITON CONCEIÇÃO e GILBERTO GONÇALVES DOS 

SANTOS, devidamente qualificados, como incursos no artigo 157, § 2º, 

incisos I e II, do CP c/c artigo 14, inciso II, do CP.Da dosimetria da 

penaPasso à fixação da pena, nos moldes do art. 68 do CP.CLEITON 

CONCEIÇÃODo Crime de rouboA pena fixada para o crime previsto no 

artigo 157, do Código Penal, é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão 

e multa.1ª faseAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 

59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta 

investigada é própria do crime, estando dentro dos limites da sua 

descrição, embora reprovável.O réu era tecnicamente primário na época 

dos fatos.Não é possível aferir, a partir do apurado durante a instrução 

processual a motivação do crime, personalidade e conduta do réu.As 
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circunstâncias do crime não foram normais, considerando que o crime foi 

cometido com violência e grave ameaça, oportunidade que elementos 

ingressaram no supermercado, anunciaram assalto, tendo inclusive 

trocado tiros com um dos clientes, causando angústia e medo a todos que 

ali se encontravam.Não houveram consequências de ordem patrimonial.O 

comportamento da vítima em nada influenciou a ação criminosa.Sendo 

assim, fixo a pena-base em 04 anos e 04 meses de reclusão e em 14 

dias-multa, já considerando a causa de aumento prevista no inciso I, do 

artigo 157, do CP, que reconheço como circunstancia judicial 

desfavorável.2ª faseNa segunda fase da dosimetria, reconheço a 

atenuante de confissão e menoridade, razão porque reduzo a pena em 01 

mês de reclusão e 01 dia de multa, encontrando-a em 04 anos e 03 meses 

de reclusão e em 13 dias-multa.3ª faseNa terceira fase da dosimetria, em 

decorrência da configuração da causa de aumento prevista no artigo 157, 

§ 2º, inciso II, do CP (concurso de pessoas), elevo a pena em 1/3, razão 

pela qual, fixo-a em 05 anos e 08 meses de reclusão e 17 dias-multa, 

como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do 

crime.Ainda na terceira fase da dosimetria, reconheço a causa de 

diminuição da pena prevista no artigo 14, inciso II, porque praticado o crime 

na sua forma tentada; motivo pelo qual, DIMINUO a pena privativa de 

liberdade na proporção de 1/3, em razão do “iter criminis” percorrido pelo 

réu na prática do roubo.Portanto, encontro a pena em 03 anos, 09 meses 

e 10 dias de reclusão e 11 dias-multa estabelecida a unidade em 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.O regime 

inicial para o cumprimento da pena será o ABERTO, por imposição do 

disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, do CP.Não há que se falar na viabilidade da 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na 

forma do art. 44 do Código Penal, tendo-se em vista o não preenchimento 

de seus requisitos.Da mesma forma, não há que se falar na viabilidade da 

aplicação do “sursis”, pelo próprio proibitivo legal.GILBERTO GONÇALVES 

DOS SANTOSDo crime de rouboA pena fixada para o crime previsto no 

artigo 157, do Código Penal, é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão 

e multa.1ª fase Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 

59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta 

investigada é própria do crime, estando dentro dos limites da sua 

descrição, embora reprovável.O réu era tecnicamente primário na época 

dos fatos.Não é possível aferir, a partir do apurado durante a instrução 

processual a motivação do crime, personalidade e conduta do réu.As 

circunstâncias do crime não foram normais, considerando que o crime foi 

cometido com violência e grave ameaça, oportunidade que elementos 

ingressaram no supermercado, anunciaramassalto, tendo inclusive 

trocado tiros com um dos clientes, causando angústia e medo a todos que 

ali se encontravam.Não houveram consequências de ordem patrimonial.O 

comportamento da vítima em nada influenciou a ação criminosa.Sendo 

assim, fixo a pena-base em 04 anos e 04 meses de reclusão e em 14 

dias-multa, já considerando a causa de aumento prevista no inciso I, do 

artigo 157, do CP, que reconheço como circunstância judicial 

desfavorável.2ª faseNa segunda fase da dosimetria, reconheço a 

atenuante de menoridade, razão porque reduzo a pena em 01 mês de 

reclusão e 01 dia multa, encontrando-a em 04 anos e 03 meses de 

reclusão e em 13 dias-multa.3ª fase Na terceira fase da dosimetria, em 

decorrência da configuração da causa de aumento prevista no artigo 157, 

§ 2º, inciso II, do CP (concurso de pessoas), elevo a pena em 1/3, razão 

pela qual, fixo-a em 05 anos e 08 meses de reclusão e 17 dias-multa, 

como necessária a suficiente para a prevenção e repressão do 

crime.Ainda na terceira fase da dosimetria, reconheço a causa de 

diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, porque praticado o crime 

na sua forma tentada; motivo pelo qual, DIMINUO a pena privativa de 

liberdade na proporção de 1/3, em razão do “iter criminis” percorrido pelo 

réu na prática do roubo.Portanto, encontro a pena em 03 anos, 09 meses 

e 10 dias de reclusão e 11 dias-multa estabelecida a unidade em 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.O regime 

inicial para o cumprimento da pena será o ABERTO, por imposição do 

disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, do CP.Não há que se falar na viabilidade da 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na 

forma do art. 44 do Código Penal, tendo-se em vista o não preenchimento 

de seus requisitos.Da mesma forma, não há que se falar na viabilidade da 

aplicação do “sursis”, pelo próprio proibitivo legal.Transitada esta em 

julgado, certifique-se, anote-se nos livros respectivos da secretaria e 

distribuidor, comunique-se ao SINIC, IEIE, INI, TER, VEP e à Delegacia de 

Polícia, por onde tramitou o Inquérito Policial, bem como se lancem os 

nomes dos sentenciados no rol dos culpados e elaborem-se o cálculo de 

multa. Digam em 03 (três) idas e não havendo impugnação, ficam os 

mesmos homologados.Sem custas.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNY ELLY TEODORO 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 21 de novembro de 2019

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379609 Nr: 21285-52.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE DAMIÃO BUSTAMANTE DE 

OLIVEIRA, THIAGO FELIPE ANTUNES DE AMORIM, ALISSON TOMAZ DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO HENRIQUE DAMIÃO 

BUSTAMANTE DE OLIVEIRA, Rg: 18426255, Filiação: Santa Rosária 

Bustamante e Miguel Arcanjo de Oliveira, data de nascimento: 03/08/1992, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 9321-3703 e 

atualmente em local incerto e não sabido THIAGO FELIPE ANTUNES DE 

AMORIM, Cpf: 04773174137, Rg: 1932342-5, Filiação: Antonia de Souza 

Amorim e Aureo Antunes, data de nascimento: 22/04/1993, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, Telefone 3666 

1108. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Ação Penal nº 21285-52.2014.811.0042 ( Id. 379609 

)Denunciado(s): Bruno Henrique Damião Bustamante e 

Outros.Vistos.Bruno Henrique Damião Bustamante, Thiago Felipe Antunes 

de Amorim e Alisson Tomaz de Oliveira, devidamente qualificado, foi 

denunciado como incursos nas sanções do art. 180, “caput” do CP e, 

ainda, c/c art. 244-B do ECA, constando da peça exordial acusatória, em 

apertada síntese, que: “... no dia 19 de setembro de 2014, por volta das 

16h:00n, na região do 24º BPM, nesta cidade, os denunciados Bruno 

Henrique Damião Bustamante, Thiago Felipe Antunes de Amorim e Alisson 

Tomaz de Oliveira, na companhia do menor Wanderson Rodrigo da Silva 

Ribeiro, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de suas 

condutas, adquiriram e conduziam em proveito próprios, coisa que sabiam 

ser produto de crime, consistente em um veículo VW Cross Fox, placas 

KAP-7736, qual havia sido roubado da vítima Mairto Vital da Silva, 

conforme BO de fls. 52...”( Destaque no original ).A exordial acusatória 

veio instruída com a diligência requerida à fl. 06 ( numeração errada ). É a 

síntese.1.Da Denúncia.A denúncia narra com perfeição a ocorrência dos 

delitos previstos nos art. 180, “caput” do CP e, ainda, c/c art. 244-B do 

ECA, apresentando indícios da autoria imputada ao denunciado Bruno 

Henrique Damião Bustamante, Thiago Felipe Antunes de Amorim e Alisson 

Tomaz de Oliveira, até porque foi preso em flagrante delito, pois a situação 

de flagrância tem o significado de ação evidente, incontestável, vale dizer, 

que está no calor da ação, ardente, inflamável, situação essa leva crer, 

em tese, ter cometido os atos delituosos que lhe fora imputado, enquanto 

que a materialidade delitiva encontra comprovada através do boletim de 

ocorrência ( fls. 37-9vº ), termo de apreensão ( fl. 40 ) e termo de 

responsabilidade do menor infrator ( fl. 48 ).Desta forma, recebo a 

denúncia por satisfazer os requisitos do art.41 do CPP, até porque não 

vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 395 o 

mesmo diploma legal citado.2.Das Providências.Cite(m) o(a;s) 

acusado(a;s), sendo que por ocasião do cumprimento do mandado deverá 

o Sr. Meirinho indagar o(a;s) imputado(a;s) se pretende(m) ou não 

constituir advogado(a), e caso negativo, sempre que possível, consignar o 

motivo pelo qual não pretende contratar defensor(a) ( Art. 1.373, § 3º e § 

4º da ( CNGC ).Na hipótese do(a;s) imputado(a;s) mencionar(em) que não 

constituirão advogado(a) particular, desde logo, nomeio o(a) defensor(a) 
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público(a) que oficia perante esta vara, para tanto, deverá ser intimado(a) 

da nomeação, para oferecer a defesa preliminar no prazo legal, qual seja, 

de 10 ( Dez ) dias, oportunidade que poderá alegar tudo que interessa a 

defesa do(s) denunciado(a;s), assim como oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar as testemunhas, 

tudo de acordo com o que estabelece o disposto no art. 396-A do CPP, 

cujo omáximo de testemunhas arroladas não poderá ultrapassar a 05 ( 

Cinco ) para acusação e defesa ( CPP, art. 532 ), além de poder 

apresentar as exceções a que se referem os art. 95 a 113 do CPP, este 

último tudo de acordo com o § 1º, do art. 396-A do Estatuto de 

Ritos.Outrossim, determino seja(m) o(a;s) ré(u;s) submetido(a;s) à(s) 

avaliações psicológica para aferirem as suas personalidades, isso em 

face dos critérios da dosimetria da pena referente às circunstâncias 

judiciais, de modo que deverá ao Sr. Gestor(a) Judicial agendar com 

psicólogo(a) deste fórum dia e horário que deverão comparecer o(a;s) 

acusado(a;s), para tanto deverão ser intimados os denunciado(a), 

consignando, ainda, cujos laudos deverão estar aportados antes da 

realização da audiência designada.Além do mais, determino que se atenda 

pelo que se prescreve o art. 1.373, incs. II e III da CNGC.Com efeito, defiro 

o(s) pedido(s) formulado(s) à fl. 06 ( numeração errada ).Por fim, 

determino ao Sr. Gestor Judicial que proceda com a numeração correta a 

partir de fl. 05.Dê ciência ao M. Público.Cumpra.Cuiabá, 24 de setembro de 

2019. Wladymir Perri - Juiz de DireitoPortaria n.º 978/2019/PRES

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNY ELLY TEODORO 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 26 de novembro de 2019

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403251 Nr: 7585-72.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SOARES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAEL SOARES DE SOUSA, Cpf: 

37874683153, Rg: 261823-0, Filiação: Urca Silva de Sousa e Adauto 

Soares de Souza, data de nascimento: 25/12/1969, brasileiro(a), natural 

de Duque de Caxias-RJ, casado(a), eletricista, Telefone 065 36461155. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Ação Penal nº 7585-72.2015.811.0042 ( Id. 403251 

)Denunciado: Rafael Soares de Sousa.Vistos.Rafael Soares de Sousa, 

devidamente qualificado, foi denunciado como incursos nas sanções dos 

arts. 15 da lei 10.826/03, c/c art.129, art. 73 “caput”, além do art.329, 

“caput”, e finalmente, c/c art. 330 e art. 69, todos do CP, constando da 

peça exordial acusatória, em apertada síntese, que: “ ... no dia 08 de maio 

de 2014, por volta das 12h00, na via pública denominada rua A, na cohab 

São Gonçalo, nesta capital, o denunciadoRafael Soares de Sousa, com 

evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, 

apoderou-se de uma arma de fogo, pertencente a um policial e na via 

pública efetuou dois disparos com a mesma...”. Aduz ainda a exordial que: 

“... no mesmo dia e horário dos fatos, o denunciado além de desobedecer 

a ordem legal advinda de funcionário público, ainda resistiu bruscamente a 

ordem de prisão em face dos policiais, bem como ondeneu a integridade 

física da vítima Guilherme Xavier do Vale...”. ( Destaque no original ).A 

exordial acusatória veio instruída com a diligência requerida à fl. 06 ( 

numeração errada ).É a síntese.1.Da Denúncia.A denúncia narra com 

perfeição a ocorrência dos delitos previstos dos dos arts. 15 da lei 

10.826/03, c/c art.129, art. 73 “caput”, além do art.329, “caput”, e 

finalmente, c/c art. 330 e art. 69, todos do CP, apresentando indícios da 

autoria imputada ao denunciado Rafael Soares de Sousa até porque foi 

preso em flagrante delito, pois a situação de flagrância tem o significado 

de ação evidente, incontestável, vale dizer, que está no calor da ação, 

ardente, inflamável, situação essa leva crer, em tese, ter cometido os atos 

del i tuosos que lhe fora imputado,  enquanto que a 

materialidadedelitivaencontracomprovadaatravés do boletim de ocorrência 

( fls. 12-14 ), termo de declaração da vítima ( fls. 36-7 ), exame de corpo 

de delito ( fls. 68-73 ) e termo de qualificação, vida pregressa e 

interrogatório ( fls. 26-8 ). Desta forma,receboadenúnciaporsatisfazeros 

requisitos do art. 41 do CPP, até porque não vislumbro a ocorrência de 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 395 do mesmo diploma legal 

citado.2.Das Providências.Cite(m) o(a;s) acusado(a;s), sendo que por 

ocasião do cumprimento do mandado deverá o Sr. Meirinho indagar o(a;s) 

imputado(a;s) se pretende(m) ou não constituir advogado(a), e caso 

negativo, sempre que possível, consignar o motivo pelo qual não pretende 

contratar defensor(a) ( Art. 1.373, § 3º e § 4º da ( CNGC ).Na hipótese 

dos imputados mencionarem que não constituirão advogado(a) particular, 

desde logo, nomeio o(a) defensor(a) público(a) que oficia perante esta 

vara, para tanto, deverá ser intimado(a) da nomeação, para oferecer a 

defesa preliminar no prazo legal, qual seja, de 10 ( dez ) dias, 

oportunidade que poderá alegar tudo que interessa a defesa do(s) 

denunciado(s), assim como oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar as testemunhas, tudo de 

acordo com o que estabelece o disposto no art. 396-A do CPP, cujo 

omáximo de testemunhas arroladas não poderá ultrapassar a 05 ( Cinco ) 

para acusação e defesa ( CPP, art. 532 ), além de poder apresentar as 

exceções a que se referem os art. 95 a 113 do CPP, este último tudo de 

acordo com o § 1º, do art. 396-A do Estatuto de Ritos.Outrossim, 

determino seja(m) o(s) réu(s) submetido(s) à(s) avaliações psicológica 

para aferirem as suas personalidades, isso em face dos critérios da 

dosimetria da pena referente às circunstâncias judiciais, de modo que 

deverá ao Sr. Gestor(a) Judicial agendar com psicólogo(a) deste fórum dia 

e horário que deverão comparecer os acusados, para tanto deverão ser 

intimados os denunciado(a), consignando, ainda, cujos laudos deverão 

estar aportados antes da realização da audiência designada.Além do 

mais, determino que se atenda pelo que se prescreve o art. 1.373, incs. II 

e III da CNGC.Com efeito, defiro o(s) pedido(s) formulado(s) à fl. 06 ( 

numeração errada ).Por fim, determino ao Sr. Gestor Judicial que proceda 

com a numeração correta a partir de fl. 05.Dê ciência ao ilustre 

representante do M. PúblicoCumpra.Cuiabá, 02 de outubro de 2019. 

Wladymir Perri - Juiz de DireitoPortaria n.º 978/2019/PRES

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNY ELLY TEODORO 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 26 de novembro de 2019

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 510222 Nr: 2921-90.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GOUVEIA DA SILVA, RODRIGO 

SANTANA DA SILVA, HEBERSON SOUZA RODRIGUES, VITOR GABRIEL 

SILVA MORAES, LEONARDO MATHEUS GARCIA DA SILVA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO SANTANA DA SILVA, Filiação: 

Ana Maria da Silva, data de nascimento: 24/10/1992, brasileiro(a), ajudante 

gesseiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Processo cód. 510222.Vistos, etc.O Ministério Público Estadual 

ofereceu denúncia contra Lucas Gouveia da Silva, já qualificado nos 

autos, como incurso no artigo 180, caput, (02 vezes), c/c artigo 311 (02 
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duas vezes), na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código 

Penal.A denúncia foi recebida às folhas 181/182.As folhas 281/286, o 

Ministério Público aditou a denúncia para imputar a Lucas Gouveia da Silva 

e Vitor Gabriel Silva Moraes, já qualificados, os crimes previstos nos 

artigos 180, § 1º, e 311, caput (por duas vezes), ambos do Código Penal 

(em continuidade delitiva), e, ainda, o crime previsto no artigo 157, § 2º, 

inciso I e II (redação anterior a Lei nº 13.654/18), do Código Penal, por três 

vezes, em concurso formal com delito previsto no artigo 244-B do ECA; e 

com relação aRodrigo Santana Da Silva Leonardo Matheus Garcia Da Silva 

Torres Santos e Heberson Souza Rodrigues, já qualificados, o crime 

previsto no artigo 157, § 2º, inciso I e II (redação anterior), por três vezes, 

do Código Penal ( redação anterior a Lei nº 13.654/18).Narra, em suma, 

que no dia 18/01/2018, nas proximidades da Rua 24, no Bairro São 

Gonçalo, nesta Capital, os denunciados Lucas Gouveia da Silva e Vitor 

Gabriel Silva Moraes, acompanhados da menor Hellen Kassia Viana 

Antunes, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, 

mancomunados no mesmo propósito, conduziam em proveito de ambos, 

coisa de que sabiam ser de origem ilícita, consistente em um veículo 

modelo Sandeiro, marca Reanult, placa QBA-8264, pertencente a pessoa 

de Rafael Bastian Fagundes, subtraído mediante grave ameaça, na data 

de 17/12/2017, conforme boletim de ocorrência de folhas 169.Ainda, em 

apertada síntese, narra que no dia 15/01/2018, por volta das 22h30min., 

na residência localizada na Rua José de Alencar, Bairro Santa Cruz, nesta 

Capital, os denunciados Lucas Gouveia da Silva, Vitor Gabriel Silva 

Moraes, Rodrigo Santana Da Silva Leonardo Matheus Garcia Da Silva 

Torres Santos e Heberson Souza Rodrigues, mancomunados entre si, 

cientes da ilicitudes de suas condutas e guiados pelos mesmos 

propósitos, utilizando-se de arma de fogo, renderam as vítimas Jocelino de 

Souza Ferreia, Dirce Maria Bergamaschi e Bruna Adryellen Padilha 

Ferreira, e, sob grave ameaça, subtraíram vários objetos da casa, como 

televisores, computadores e etc., além do veículo modelo Ford Ka SE, 

placa BAI-6987.É suma.DECIDO.Em juízo de prelibação, verifico que o 

aditamento realizado pelo representante do Ministério Público preencheu 

os requisitos do artigo 41 do CPP e demais normas relacionadas do mesmo 

Código.Assim, preenchidos os requisitos previstos no artigo 41 do CPP, 

como pelo que mais consta dos autos, RECEBO o ADITAMENTO À 

DENÚNCIA, nos termos em que fora apresentado, e determino que se 

proceda a citação e a notificação dos denunciados para responderem à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 

396 e 396-A do Código de Processo Penal, oportunidade em que poderão 

arguirem preliminares e alegarem tudo o que interessa às suas defesas, 

oferecerem documentos e justificações, especificarem as provas 

pretendidas e arrolarem testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. Conste no mandado que o denunciado 

deverá constituir advogado apto a defendê-lo ou informar acerca da 

impossibilidade de fazê-lo, pretendendo assim seja patrocinado pela 

Defensoria Pública. Em caso de já possuir patrono deverá certificar o Sr. 

Oficial de Justiça.Com a juntada da resposta ou escoado prazo sem 

manifestação, voltem os autos conclusos.Cumpra-se.Cuiabá, 14 de 

setembro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNY ELLY TEODORO 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 26 de novembro de 2019

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 546534 Nr: 37639-16.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO SANTHELLY GOMES ARAUJO, 

ALISSON VITOR ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALISSON VITOR ARAUJO DA SILVA, Cpf: 

06248947112, Rg: 28125770, Filiação: Creunice Vania dos Santos e Gilson 

Araujo da Silva, data de nascimento: 18/03/2000, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), ajudante de cozinha, Telefone 65 9924-3736. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Ação Penal nº 37639-16.2018. 811.0042 ( Id. 546534 

)Denunciado(s): Pablo Santhelly Gomes e Outro.Vistos.Pablo Santhelly 

Gomes e Alisson Vitor Araújo, devidamente qualificados, foi denunciado 

como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, inc. II do CP ( por duas 

vezes ), constando da peça exordial acusatória, em apertada síntese, 

que: “... no dia 29 de março de 2018, por volta das 18h40, na via pública 

denominada Traçaia, ao lado ginásio de esportes Aecim Tocatins, no 

bairro Verdão, nesta cidade, os denunciados Pablo Santhelly Gomes e 

Alisson Vitor Araújo, mancomunados nos mesmos propósitos, com 

evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, após 

exercerem grave ameaça, utilizando-se para tanto de um simulacro de 

arma de fogo, possivelmente pistola .40, renderam as resistências das 

vítimas Yasmim Pereira de Figueiredo e Vitória Gabriela de Costa Ohland, e 

delas subtraíram dois aparelhos telefone celulares...”.( Destaque no 

original ).A exordial acusatória veio instruída com a diligência requerida à 

fl. 06 ( numeração errada ). É a síntese.1.Da Denúncia.A denúncia narra 

com perfeição a ocorrência dos delitos previstos no art. 157, § 2º, inc. II 

do CP ( por duas vezes ), apresentando indícios da autoria imputada aos 

denunciados Pablo Santhelly Gomes e Alisson Vitor Araújo, até porque foi 

preso em decorrência da instauração do IP424/2018, sendo que por meio 

da investigação chegaram à autoria do fato criminoso, através do 

reconhecimento fotográfico pelas vítimas, enquanto que a 

materialidadedelitivaencontracomprovadaatravés do boletim de ocorrência 

( fl. 14-15 ) e termo de apreensão ( fl. 16 ).Desta forma, recebo a 

denúncia por satisfazer os requisitosdo art. 41 do CPP, até porque não 

vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 395 o 

m e s m o  d i p l o m a  l e g a l  c i t a d o . 2 . D a s 

Providências.Cite(m)o(s)acusado(s),sendoqueporocasiãodo cumprimento 

do mandado deverá o Sr. Meirinho indagar o(s) imputado(s) se 

pretende(m) ou não constituir advogado(a), e caso negativo, sempre que 

possível, consignar o motivo pelo qual não pretende contratar defensor(a) 

( Art. 1.373, § 3º e § 4º da CNGC ).Na hipótese dos imputados 

mencionarem que não constituirão advogado(a) particular, desde logo, 

nomeio o(a) defensor(a) público(a) que oficia perante esta vara, para 

tanto, deverá ser intimado(a) da nomeação, para oferecer a defesa 

preliminar no prazo legal, qual seja, de 10 ( Dez ) dias, oportunidade que 

poderá alegar tudo que interessa a defesa do(s) denunciado(s), assim 

como oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar as testemunhas, tudo de acordo com o que 

estabelece o disposto no art. 396-A do CPP, cujo omáximo de testemunhas 

arroladas não poderá ultrapassar a 05 ( Cinco ) para acusação e defesa ( 

CPP, art. 532 ), além de poder apresentar as exceções a que se referem 

os art. 95 a 113 do CPP, este último tudo de acordo com o § 1º, do art. 

396-A do Estatuto de Ritos.Outrossim, determino seja(m) o(s) réu(s) 

submetido(s) à(s) avaliações psicológica para aferirem as suas 

personalidades, isso em face dos critérios da dosimetria da pena 

referente às circunstâncias judiciais, de modo que deverá ao Sr. 

Gestor(a) Judicial agendar com psicólogo(a) deste fórum dia e horário que 

deverão comparecer os acusados, para tanto deverão ser intimados os 

denunciado(a), consignando, ainda, cujos laudos deverão estar aportados 

antes da realização da audiência designada.Além do mais, determino que 

se atenda pelo que se prescreve o art. 1.373, incs. II e III da CNGC.Com 

efeito, defiro o(s) pedido(s) formulado(s) à fl. 06 ( numeração errada 

).Outrossim, determino ao Sr. Gestor Judicial que proceda com a 

numeração correta a partir de fl. 05.Por fim, segue anexo os antecedentes 

criminais do acusado, qual faz parte integrantes deste ato processual.Dê 

ciência ao M. Público.Cumpra.Cuiabá, 02 de outubro de 2019. Wladymir 

Perri - Juiz de DireitoPortaria n.º 881/2019/PRES

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNY ELLY TEODORO 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 26 de novembro de 2019

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 552018 Nr: 42782-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITON SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELITON SOUZA DA SILVA, Cpf: 

72469501172, Rg: 15739880, Filiação: Alice Carvalho Souza da Silva e 

Joao Rodrigues da Silva, data de nascimento: 16/04/1984, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Cód. TJ-MT 552018.Acusado: Eliton Souza da Silva.Vistos, 

etc.O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra Eliton Souza da 

Silva, devidamente qualificado, pela prática do crime previsto no artigo 

168, § 1º, inciso III, do Código Penal. A demanda foi proposta por parte 

legítima perante órgão investido de jurisdição, sendo esta Magistrada 

competente e imparcial para o julgamento do mérito, caso venha a ser 

analisado.A conduta descrita na peça acusatória foi delimitada com as 

elementares e circunstâncias que a envolveram, nos moldes do artigo 41 

do CPP.A exordial vem acompanhada de suporte probatório mínimo, 

conforme se verifica às fls. 04/05, justificando a viabilidade da acusação, 

existe, portanto justa causa para a ação penal.Estando assim, presentes 

os aspectos formais essenciais da peça acusatória, não sendo o caso de 

rejeição liminar (art. 395, CPP), RECEBO A DENÚNCIA e determino que se 

proceda a citação e a notificação do denunciado para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 

396 e 396-A do Código de Processo Penal, oportunidade em que poderá 

arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. Conste no mandado que o denunciado deverá constituir 

advogado apto à defendê-lo ou informar acerca da impossibilidade de 

fazê-lo, pretendendo assim seja patrocinado pela Defensoria Pública. Em 

caso de já possuir patrono deverá certificar o Sr. Oficial de Justiça.Com a 

juntada da resposta ou escoado prazo sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.Defiro os requerimentos de fls. 25. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de 

março de 2019.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNY ELLY TEODORO 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 26 de novembro de 2019

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 563488 Nr: 7039-75.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO COSTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONARDO COSTA SANTOS, Cpf: 

00761963138, Rg: 12964573, Filiação: Alcineide da Costa Santos e 

Germano Ferreira dos Santos Filho, data de nascimento: 19/01/1982, 

brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, solteiro(a), Telefone 

3027-1305. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: PODER JUDICIÁRIOESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA 

CUIABÁ3ª VARA CRIMINALCÓDIGO: 563488.RÉU: LEONARDO COSTA 

SANTOS.Vistos e etc. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia 

contra: LEONARDO COSTA SANTOS, já qualificado nos autos, como 

incurso no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal.Conforme ressai da 

denúncia, em apertada síntese, que em data não esclarecida, mas, 

provavelmente no final do mês de agosto de 2018, nesta cidade, o 

denunciado Leonardo Costa Santos, com consciência da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, apropriou-se de coisa alheia móvel, 

consistente em um veículo Aircross, da marca Citroen, Placa QCO-8248, 

em nome de Clara de Oliveira, pertencente à vítima David de Lima Oliveira, 

uma vez que, tinha a posse do mesmo em razão da profissão.A conduta 

descrita na peça acusatória foi delimitada com as elementares e 

circunstâncias que a envolveram, nos moldes do artigo 41 do CPP.A 

exordial vem acompanhada de suporte probatório mínimo, conforme se 

verifica às fls. 09/55, justificando a viabilidade da acusação, existe, 

portanto justa causa para a ação penal.Estando assim, presentes os 

aspectos formais essenciais da peça acusatória, não sendo o caso de 

rejeição liminar (art. 395, CPP), RECEBO A DENÚNCIA e determino que se 

proceda a citação e a notificação do denunciado para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 

396 e 396-A do Código de Processo Penal, oportunidade em que poderá 

arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. Conste no mandado que o denunciado devera constituir 

advogado apto a defendê-lo ou informar acerca da impossibilidade de 

fazê-lo, pretendendo assim seja patrocinado pela Defensoria Pública. Em 

caso de já possuir patrono deverá certificar o Sr. Oficial de Justiça.Com a 

juntada da resposta ou escoado prazo sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.Defiro os requerimentos de fls. 07.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 17 de 

junho de 2019.MARCEMILA MELLO REIS PENNERJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNY ELLY TEODORO 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 26 de novembro de 2019

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443909 Nr: 20697-74.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ALVES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FELIPE ALVES FIGUEIREDO, Rg: 

26903679, Filiação: Elizangela Figueiredo da Silva e Roberto Carlos Alves 

dos Santos, data de nascimento: 09/02/1998, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), tapeceiro, Telefone 996357128. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO FELIPE ALVES FIGUEIREDO e ALEFF GONÇALO DA SILVA 

ZAMORE, já qualificados nos autos, como incursos nos artigos 157, § 2º, 

incisos I e II, do Código Penal c/c artigo 14, II, do CP.Da dosimetria da 

penaFELIPE ALVES FIGUEIREDOA pena fixada para o crime previsto no 

artigo 157, do Código Penal, é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão 

e multa.1ª faseAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 

59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta 

investigada é própria do crime, estando dentro dos limites da sua 

descrição, embora reprovável.O réu era primário na época dos fatos.Não 

é possível aferir, a partir do apurado durante a instrução processual a 
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motivação do crime, personalidade e conduta do réu.As circunstâncias do 

crime foram normais.Não houve consequência de ordem patrimonial.O 

comportamento da vítima em nada influenciou a ação criminosa.Sendo 

assim, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e em 10 dias-multa, já 

considerando a causa de aumento prevista no inciso I, do artigo 157, do 

CP, que reconheço como circunstância judicial desfavorável.2ª faseNa 

segunda fase da dosimetria, reconheço aa atenuante de confissão e 

menoridade relativa, entretanto, por encontrar-se a pena no seu mínimo 

legal, mantenho-a em 04 anos de reclusão e em 10 dias-multa.3ª faseNa 

terceira fase da dosimetria, em decorrência da configuração da causa de 

aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, elevo a pena em 1/3, 

razão pela qual, fixo-a em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 

dias-multa, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão 

do crime. Ainda na terceira fase da dosimetria, reconheço a causa de 

diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, porque praticado o crime 

na sua forma tentada; motivo pelo qual, DIMINUO a pena privativa de 

liberdade na proporção de 2/3, em razão do “iter criminis” percorrido pelo 

réu na prática do roubo.Portanto, encontro a pena em 01 ano e 09 meses 

e 10 dias de reclusão e 04 dias-multa.O regime inicial para o cumprimento 

da pena será o ABERTO, por imposição do disposto no art. 33, § 3º, do 

CP.Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por 

penas restritivas de direito, pois configurado o óbice previsto no art. 44, II, 

do CP.Da mesma forma, não há que se falar na viabilidade da aplicação do 

“sursis”, pelo próprio proibitivo legal.ALEFF GONÇALO DA SILVA 

ZAMOREA pena fixada para o crime previsto no artigo 157, do Código 

Penal, é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.1ª 

faseAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta 

investigada é própria do crime, estando dentro dos limites da sua 

descrição, embora reprovável.O réu era primário na época dos fatos.Não 

é possível aferir, a partir do apurado durante a instrução processual a 

motivação do crime, personalidade e conduta do réu.As circunstâncias do 

crime foram normais.Não houve consequência de ordem patrimonial.O 

comportamento da vítima em nada influenciou a ação criminosa.Sendo 

assim, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e em 10 dias-multa, já 

considerando a causa de aumento prevista no inciso I, do artigo 157, do 

CP, que reconheço como circunstância judicial desfavorável.2ª faseNa 

segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante de confissão, 

entretanto, por encontrar-se a pena no seu mínimo legal, mantenho-a em 

04 anos de reclusão e em 10 dias-multa.3ª faseNa terceira fase da 

dosimetria, em decorrência da configuração da causa de aumento prevista 

no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, elevo a pena em 1/3, razão pela qual, 

fixo-a em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, como 

necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime. Ainda na 

terceira fase da dosimetria, reconheço a causa de diminuição de pena 

prevista no artigo 14, inciso II, porque praticado o crime na sua forma 

tentada; motivo pelo qual, DIMINUO a pena privativa de liberdade na 

proporção de 2/3, em razão do “iter criminis” percorrido pelo réu na prática 

do roubo.Portanto, encontro a pena em 01 ano e 09 meses e 10 dias de 

reclusão e 04 dias-multa.O regime inicial para o cumprimento da pena será 

o ABERTO, por imposição do disposto no art. 33, § 3º, do CP.Incabível a 

substituição da pena privativa de liberdade aplicada por penas restritivas 

de direito, pois configurado o óbice previsto no art. 44, II, do CP.Da mesma 

forma, não há que se falar na viabilidade da aplicação do “sursis”, pelo 

próprio proibitivo legal.Suspendo, pelo prazo da condenação, os direitos 

políticos do condenado, com fundamento legal no art. 15, inciso III da 

Constituição Federal; comunique-se ao T.R.E.Transitada esta em julgado, 

certifique-se, anote-se nos livros respectivos da secretaria e distribuidor, 

comunique-se ao SINIC, IEIE, INI, TRE, VEP e à Delegacia de Polícia, por 

onde tramitou o Inquérito Policial, bem como se lance o nome do réu no rol 

dos culpados e elabore-se o cálculo da multa. Digam em 03 (três) dias e 

não havendo impugnação, ficam os mesmos homologados. 

Cumpra-se.Isento os réus das custas processuais, por serem 

beneficiários da justiça gratuita.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNY ELLY TEODORO 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 28 de novembro de 2019

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 573390 Nr: 16235-69.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO DE CARVALHO VILELA, 

HERIK HENRIQUE DOURADO DA SILVA, ATHILA ADIEL DE SIQUEIRA, 

RAFAEL DE MOURA MARCELA, ARTHUR HENRIQUE JESUS ALMEIDA 

SEMEAO, JEFERSON WILGNER DIAS DA SILVA, ROBERTO DE SOUZA 

SILVA, VITOR HIAGO JESUS ALMEIDA SEMEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE EDUARDO DE CARVALHO VILELA, 

Cpf: 02570944157, Rg: 19821930, Filiação: Catia de Carvalho Vilela, data 

de nascimento: 11/06/1998, brasileiro(a), solteiro(a), copeiro, atualmente 

em local incerto e não sabido ARTHUR HENRIQUE JESUS ALMEIDA 

SEMEAO, Filiação: Eliza Maria Jesus Simeão e Erli de Almeida Simeão, data 

de nascimento: 19/09/1998, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

estudante e atualmente em local incerto e não sabido VITOR HIAGO JESUS 

ALMEIDA SEMEÃO, Filiação: Eliza Maria de Jesus Semeão e Erly de 

Almeida Semeão, data de nascimento: 22/09/2000, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 65-99232-9377. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Ação Penal nº 16235-69.2019.811.0042 ( Id. 573390 

)Denunciado: José Eduardo de Carvalho Vilela e outros.Vistos.Athila Adiel 

de Siqueira, Rafael de Moura Marcela, Arthur Henrique Jesus Almeida 

Semeão, Roberto de Souza Silva, Vitor Hiago jesus Almeida Semeão, José 

Eduardo de Carvalho Vilela, Herick Henrique Dourado da Silva, Jeferson 

Wilgner Dias da Silva, devidamente qualificados, foram denunciados como 

incurso nas sanções dos arts. 243 ( por 16 vezes ) e 244-B ( por duas 

vezes ), ambos da Lei nº 8.069/90, constando da peça exordial 

acusatória, em apertada síntese, que: “ ... no dia 29 de dezembro de 2018, 

por volta das 04h:00, na residência particular situada na Rua Oitenta e 

Seis, no Bairro CPA IV, 3ª Etapa, nesta capital, os denunciados (...) 

acompanhados dos menores infratores Fábio Gonçalves Junior e Paulo 

Vinicius Siqueira Coelho, com consciência das ilicitudes e reprovabilidade 

de suas condutas, forneceram gratuitamente e sem justa causa, bebidas 

alcoólicas aos menores (...) os denunciados, mancomunados com os 

menores Paulo Vinicius Siqueira e Fabio Gonçalves Junior, sendo este 

filho da proprietária daquele imóvel, organizaram uma festa, regada a 

álcool e outras drogas ilícitas, sendo que, convidaram inúmeras pessoas, 

entre elas, os adolescentes, ora vítima, onde foi fornecido disponibilizado 

o consumo de bebidas alcoólicas. Restou apurado que, a festa era tipo 

“Open Bar”, sendo que em nenhum momento, os mesmos se acautelaram 

se solicitar documentos dos participantes, nem mesmo fiscalizar eventuais 

consumos de bebidas alcoólicas pelos menores, as quais ficavam nas 

geladeiras, livres para quem quisesse assim consumir, assumindo totais 

riscos nos resultados. (...)”( Destaque no Original ).A exordial acusatória 

veio instruída com a diligência requerida à fl. 06.É a síntese.1.Da 

Denúncia.A denúncia narra com perfeição a ocorrência do delitos 

previstos nos dos arts. 243 ( por 16 vezes ) e 244-B ( por duas vezes ), 

ambos da Lei nº 8.069/90, apresentando indícios da autoria imputada ao(s) 

denunciado(s), até porque foram presos em flagrante delito, pois a 

situação de flagrância tem o significado de ação evidente, incontestável, 

vale dizer, que está no calor da ação, ardente, inflamável, situação essa 

leva crer, em tese, terem cometido o(s) ato(s) delituoso(s) que lhe foram 

imputado(s), enquanto a materialidade delitiva encontra-se comprovada 

através do boletim de ocorrência ( fls. 16 ), Termo de entrega de presos ( 

fl. 20 ), termo de exibição e apreensão e termos de entrega dos menores ( 

fls. 31, 35, 39, 42, 43, 45, 49, 50, 53, 56, 58 e 63).Desta forma, recebo a 

denúncia por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, até porque não 

vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 395 do 

mesmo diploma legal citado. 2.Das Providências.Cite(m) o(s) acusado(s), 

sendo que por ocasião do cumprimento do mandado deverá o Sr. Meirinho 

indagar o(s) imputado(s) se pretende(m) ou não constituir advogado(a), e 
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caso negativo, sempre que possível, consignar o motivo pelo qual não 

pretendem contratar defensor(a) ( Art. 1.373, § 3º e § 4º da CNGC ).Na 

hipótese do(s) imputado(s) mencionarem que não constituirão 

advogado(a) particular, desde logo, nomeio o(a) defensor(a) público(a) 

que oficia perante esta vara, para tanto, deverá ser intimado(a) da 

nomeação, para oferecer a defesa preliminar no prazo legal, qual seja, de 

10 ( Dez ) dias, oportunidade que poderá alegar tudo que interessa a 

defesa do(s) denunciado(s), assim como oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar as testemunhas, 

tudo de acordo com o que estabelece o disposto no art. 396-A do CPP, 

cujo omáximo de testemunhas arroladas não poderá ultrapassar a 05 ( 

Cinco ) para acusação e defesa ( CPP, art. 532 ), além de poder 

apresentar as exceções a que se referem os art. 95 a 113 do CPP, este 

último tudo de acordo com o § 1º, do art. 396-A do Estatuto de 

Ritos.Outrossim, determino seja(m) o(s) réu(s) submetido(s) à(s) 

avaliações psicológicas para aferirem as suas personalidades, isso em 

face dos critérios da dosimetria da pena referente às circunstâncias 

judiciais, de modo que deverá a Sr.ª Gestor(a) Judicial agendar com 

psicólogo(a) deste fórum dia e horário que deverão comparecer os 

acusados, para tanto deverão ser intimados os denunciado(a), 

consignando, ainda, cujos laudos deverão estar aportados antes da 

realização da audiência designada.Além do mais, determino que se atenda 

pelo que se prescreve o art. 1.373, incs. II e III da CNGC.Com efeito, defiro 

o(s) pedido(s) formulados à fl. 06 no que tange a expedição dos ofícios à 

Delegacia de Polícia Federal de Cuiabá-MT.Cumpra.Cuiabá, 15 de agosto 

de 2019. Wladymir Perri - Juiz de DireitoPortaria n.º 881/2019/PRES

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNY ELLY TEODORO 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 28 de novembro de 2019

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 579270 Nr: 21758-62.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO CASSIANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVIO CASSIANO DE SOUZA, Cpf: 

06410135157, Rg: 25474413, Filiação: Flavia Cassiano de Souza, data de 

nascimento: 06/03/1996, brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, 

convivente, verdureiro, Telefone 65-9280-2716. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Ação Penal nº 24144-65.2019.811.0042 ( Id. 581933 

)Denunciado: João de Assunção.Vistos.João de Assunção, devidamente 

qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 180, 

“caput” c/c “caput”, na forma do art. 69, todos do CP, constando da peça 

exordial acusatória, em apertada síntese, que: “ ... no 18 de março de 

2019, por volta das 19h30min, na Rua Estevam de Mendonça, no Choppão, 

no Bairro Popular, nesta cidade, o denunciado João de Assunção, 

consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu em 

proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma 

motoneta da marca Honda, tipo BIZ, cor vermelha, sem placas, subtraída 

da vítima Aparecida de Oliveira Delgado Cavalcante...”( Destaque no 

Original ).A exordial acusatória veio instruída com a diligência requerida à 

fl. 07. É a síntese.3.Da Denúncia.A denúncia narra com perfeição a 

ocorrência do delito previsto nos arts. 180, “caput” c/c “caput”, na forma 

do art. 69, todos do CP, apresentando indícios da autoria imputada ao 

denunciado, até porque foi preso em flagrante delito, pois a situação de 

flagrância tem o significado de ação evidente, incontestável, vale dizer, 

que está no calor da ação, ardente, inflamável, situação essa leva crer, 

em tese, ter cometido o ato delituoso lhe imputado, enquanto a 

materialidade delitiva encontra comprovada através do boletim de 

ocorrência ( fls. 37-9 ) e Auto de Entrega ( fl. 17 ).Desta forma, recebo a 

denúncia por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, até porque não 

vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 395 do 

mesmo diploma legal citado.2. Das Providências. Cite o acusado, sendo 

que por ocasião do cumprimento do mandado deverá o Sr. Meirinho 

indagar o imputado(a) se pretende ou não constituir advogado(a), e caso 

negativo, sempre que possível, consignar o motivo pelo qual não pretende 

contratar defensor(a) ( Art. 1373, § 3º e § 4º da CNGC ).Na hipótese do 

imputado mencionar que não constituirá advogado(a) particular, desde 

logo, nomeio para defesa o(a) defensor(a) público(a) que oficia perante 

esta vara, para tanto, deverá ser intimado(a) da nomeação, para oferecer 

a defesa preliminar no prazo legal, qual seja, de 10 ( Dez ) dias, 

oportunidade que poderá alegar tudo que interessa a defesa do 

denunciado, assim como oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar as testemunhas, tudo de acordo com o 

que estabelece o disposto no art. 396-A do CPP, cujo o máximo de 

testemunha arroladas não poderá ultrapassar a 05 ( Cinco ) para 

acusação e defesa ( CPP, art. 532 ), além de poder apresentar as 

exceções a que se referem os art. 95 a 113 do CPP, este último tudo de 

acordo com o § 1º, do art. 396-A do Estatuto de Ritos.Outrossim, 

determino seja o réu submetido à avaliação psicológica para aferir a sua 

personalidade, isso em face do critério da dosimetria da pena referente às 

circunstâncias judiciais, de modo que deverá a Sr.ª Gestor(a) Judicial 

agendar com psicólogo(a) deste fórum dia e horário que deverá 

comparecer o acusado(a), para tanto deverá ser intimado o 

denunciado(a), consignando, ainda, cujo laudo deverá estar aportado 

antes da realização da audiência designada.Além do mais, determino que 

se atenda pelo que se prescreve o art. 1.373, incs. II e III da CNGC.Por fim, 

defiro o(s) pedido(s) formulados à fl. 07.Dê ciência ao M. 

Público.Cumpra.Cuiabá, 05 de agosto de 2019. Wladymir Perri - Juiz de 

DireitoPortaria n.º 881/2019/PRES

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNY ELLY TEODORO 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 28 de novembro de 2019

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377880 Nr: 19395-78.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCENIR VIEIRA DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE 

ASSIS - OAB:16738/MT, LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADI

Prazo:05

Intimando:DR. LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB/MT 15.914

DR. HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS OAB/MT 16.738

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 18/11/2019, às fls. 131/132, nos 

autos acima mencionados, na qual foi declarado extinta a punibilidade do 

agente JUSCENIR VIERA DA GUIA, com fundamento no artigo 107, VI, 109, 

V, 110. §1º, todos do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):THAYS CONRADO MARINHO

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317230 Nr: 16466-77.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. SEBASTIÃO MOURA DA SILVA OAB/MT 2863 DR. FELIPE 

CARLOS ALMEIDA OAB/MT 19.847

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 28/11/2019, às fls. 162, nos 

autos acima mencionados, na qual foi declarado extinta a punibilidade do 

agente DOUGLAS DE JESUS DA SILVA, com fundamento no artigo 107, VI, 

109, III, 110 §1º, e art. 115, todos do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):THAYS CONRADO MARINHO

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425694 Nr: 895-90.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER SOARES DE AMORIM, ANA HELOISA 

DE MORAES SANTANA, JOICIANY ROBERTO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO OAB/MT 21.143

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 18/11/2019, às fls. 206, nos 

autos acima mencionados, na qual foi declarado extinta a punibilidade dos 

agentes ANA HELOISA DE MORAES SANTANA, JOICIANY ROBERTO 

SIQUEIRA e KLEBER SOARES DE AMORIM, com fundamento no artigo 89, 

§5º, da Lei nº 9.099/95.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):THAYS CONRADO MARINHO

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 580058 Nr: 22484-36.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DIAS DE MOURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB/MT 22.973/O DR. 

PABLO PINHEIRO MARQUES OAB/MT 17.874/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

29/01/2020, ÀS 15:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369610 Nr: 9993-70.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN FREITAS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT, JOSE AMERICO CASTELO 

BRANCO JUNIOR - OAB:19.210

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB/MT 

13.555

DR. JOSE AMERICO CASTELO BRANCO JUNIOR OAB/MT 19.210

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 26/11/2019, às fls. 129/130, nos 

autos acima mencionados, na qual foi declarado extinta a punibilidade do 

agente RENAN FREITAS DE ARRUDA, com fundamento no artigo 107, VI 

c/c artigo 109, V c/c artigo 110, §1º, todos do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):THAYS CONRADO MARINHO

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361365 Nr: 362-05.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Jean Carlos da Silva, Cpf: 69223297168, Rg: 114.580-03 

SSP MT Filiação: Maria das Dores da Silva, data de nascimento: 

05/09/1979, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), tecnico em 

polimento, Endereço: Rua 24 Qd. 35, Casa 08,, Bairro: Aclimação, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:promover o levantamento do montante (fiança) que lhe é devido, 

sob pena de não o fazendo no prazo de 90 (noventa) dias, será 

convertido o referido valor em favor da FUNAJURIS.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):THAYS CONRADO MARINHO

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326817 Nr: 6464-14.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO DE AMORIM, CARLOS CASTEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Carlos Castedo, Cpf: 13894196149, Rg: 02477831 SSP 

MT Filiação: Izidoria Vargas, data de nascimento: 21/09/1954, brasileiro(a), 

natural de Caceres-MT, casado(a), Endereço: Rua Maranhão, N° 19, 

Bairro: Cpa ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Artigo 171, §4º, do CP, devendo o(s) 

acusado(s) responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 15 

(quinze) dias nos termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) 

resposta(s), poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que 

interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e 

justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e requerendo 

sua(s) intimação(ões), quando necessário, de conformidade com a 

Denúncia.

Resumo da inicial:
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Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):THAYS CONRADO MARINHO

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 532427 Nr: 24173-52.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA CRISTINA BORGES DOS SANTOS, 

JAQUELINE TOMAZ GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DRA. DIANDA ALVES RIBEIRO OAB/MT 20.370

DR. RODRIGO MOREIRA MARINHO OAB/MT 18.791

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

01/03/2020, ÀS 13:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 534705 Nr: 26417-51.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ALMEIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERGIO ALMEIDA PEREIRA, Cpf: 

02351197178, Rg: 16190696, Filiação: Marcia Santa Almeida Pereira e 

Jaime Pereira dos Santos, data de nascimento: 10/05/1989, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), operador de maquina, Telefone 

65-98121-9706. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.Sérgio Almeida Pereira, devidamente qualificado, foi 

denunciado como incurso nas sanções do art. 17 da Lei nº 10.826/03, 

constando da peça exordial acusatória, em apertada síntese, que: “ ... no 

dia 26 de junho de 2018, por volta das 17h:10m, na Rua 212, nº 15, 

Quadra 51, no bairro Tijucal, nesta Cidade, o denunciado Sérgio Almeida 

Pereira, com evidente consciência ilicitude e reprovabilidade de sua 

conduta, adquiriu, tinha em deposito comercializava no interior de sua 

residência, cerca de 42 munições de diversos calibres, de uso permitido, 

em total desacordo com a lei...” ( Destaque no Original ).A exordial 

acusatória veio instruída com a diligência requerida à fl. 05. É a 

síntese.1.Da Denúncia.A denúncia narra com perfeição a ocorrência do 

delito previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/03, apresentando indícios da 

autoria imputada ao denunciado, até porque foi preso em flagrante delito, 

pois a situação de flagrância tem o significado de ação evidente, 

incontestável, vale dizer, que está no calor da ação, ardente, inflamável, 

situação essa leva crer, em tese, ter cometido o ato delituoso lhe 

imputado, enquanto a materialidade delitiva encontra comprovada através 

do boletim de ocorrência ( fls. 17 ), Termo de Apreensão ( fl. 20 ) e Termo 

de Entrega ( fl. 24 ).Desta forma, recebo a denúncia por satisfazer os 

requisitos do art. 41 do CPP, até porque não vislumbro a ocorrência de 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 395 do mesmo diploma legal 

citado.2. Das Providências. Cite o acusado, sendo que por ocasião do 

cumprimento do mandado deverá o Sr. Meirinho indagar o imputado(a) se 

pretende ou não constituir advogado(a), e caso negativo, sempre que 

possível, consignar o motivo pelo qual não pretende contratar defensor(a) 

( Art. 1373, § 3º e § 4º da CNGC ).Na hipótese do imputado mencionar que 

não constituirá advogado(a) particular, desde logo, nomeio para defesa 

o(a) defensor(a) público(a) que oficia perante esta vara, para tanto, 

deverá ser intimado(a) da nomeação, para oferecer a defesa preliminar no 

prazo legal, qual seja, de 10 ( Dez ) dias, oportunidade que poderá alegar 

tudo que interessa a defesa do denunciado, assim como oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

as testemunhas, tudo de acordo com o que estabelece o disposto no art. 

396-A do CPP, cujo o máximo de testemunha arroladas não poderá 

ultrapassar a 05 ( Cinco ) para acusação e defesa ( CPP, art. 532 ), além 

de poder apresentar as exceções a que se referem os art. 95 a 113 do 

CPP, este último tudo de acordo com o § 1º, do art. 396-A do Estatuto de 

Ritos.Outrossim, determino seja o réu submetido à avaliação psicológica 

para aferir a sua personalidade, isso em face do critério da dosimetria da 

pena referente às circunstâncias judiciais, de modo que deverá a Sr.ª 

Gestor(a) Judicial agendar com psicólogo(a) deste fórum dia e horário que 

deverá comparecer o acusado(a), para tanto deverá ser intimado o 

denunciado(a), consignando, ainda, cujo laudo deverá estar aportado 

antes da realização da audiência designada.Além do mais, determino que 

se atenda pelo que se prescreve o art. 1.373, incs. II e III da CNGC.Por fim, 

defiro o(s) pedido(s) formulados à fl. 05.Dê ciência ao M. 

Público.Cumpra.Cuiabá, 1º de agosto de 2019.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNY ELLY TEODORO 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 535243 Nr: 26950-10.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON ALVES DE SOUZA, Filiação: Maria 

Sebastiana Alves de Souza e Jose Daniel Alves de Souza, data de 

nascimento: 05/08/1978, brasileiro(a), natural de Alto Paraguai-MT, 

solteiro(a), catador de latinhas. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: PODER JUDICIÁRIOESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA 

CUIABÁ3ª VARA CRIMINALCÓDIGO: 535243.Vistos e etc. O Ministério 

Público Estadual ofereceu denúncia contra: Edson Alves de Souza, já 

qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, c/c § 1º, do 

Código Penal.Consta, em suma, que em 30 de julho de 2018, por volta das 

04h00min, numa obra pertencente à empresa Ampliação Comercial, 

situada na Rua Santo Antonio, 271, Bairro Baú, nesta cidade, o 

denunciado Edson Alves de Souza, com evidente animus furandi e 

consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para 

proveito próprio, coisa alheia móvel consistente em uma compensadora de 

ar-condicionado, marca Carrier de 12.000 BTUs, pertencente à empresa 

vitima acima mencionada.A conduta descrita na peça acusatória foi 

delimitada com a elementar e circunstância que a envolveu, nos moldes do 

artigo 41 do CPP.A exordial vem acompanhada de suporte probatório 

mínimo, conforme se verifica às fls. 04/05, justificando a viabilidade da 

acusação, existe, portanto justa causa para a ação penal.Estando assim, 

presentes os aspectos formais essenciais da peça acusatória, não sendo 

o caso de rejeição liminar (art. 395, CPP), RECEBO A DENÚNCIA e 

determino que se proceda a citação e a notificação do denunciado para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, oportunidade em 
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que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. Conste no mandado que o denunciado deverá constituir 

advogado apto a defendê-lo ou informar acerca da impossibilidade de 

fazê-lo, pretendendo assim seja patrocinado pela Defensoria Pública. Em 

caso de já possuir patrono deverá certificar o Sr. Oficial de Justiça.Com a 

juntada da resposta ou escoado prazo sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.Defiro os requerimentos de fls. 61. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 06 

de setembro de 2018.MARCEMILA MELLO REIS PENNERJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNY ELLY TEODORO 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 545858 Nr: 37039-92.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS ARRUDA PAZIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB/MT 11.190 - OAB:MT0011190O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05 (CINCO)

Intimando:DR. MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB/MT 11.190

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

01/03/2020, ÀS 13:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):ANNY ELLY TEODORO SANTOS

Portaria:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 550190 Nr: 41043-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LADISLAU RODRIGUES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO LADISLAU RODRIGUES SANTOS, 

Cpf: 03924135150, Rg: 20550804, Filiação: Rosely Martins Rodrigues e 

Paulo Sérgio Messias dos Santos, data de nascimento: 02/09/1993, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), barman e vigilante, 

Telefone 92151780. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: CÓDIGO: 550190.Vistos e etc.O Ministério Público Estadual 

ofereceu denúncia contra Paulo Ladislau Rodrigues Santos, já qualificado 

nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º - A, inciso I, 

c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Consta da denúncia o seguinte: 

“no dia 14 de junho de 2018, por volta das 15h:00min, na Rua Mario 

Augusto Vieira, em frente a Caixa Econômica Federal, situada no Bairro 

Morada do Ouro, nesta cidade, o denunciado Paulo Ladislau Rodrigues 

Santos, acompanhado e mancomunado com pessoa não identificada, 

portando arma de fogo, com evidente consciência da ilicitude 

reprovabilidade de sua conduta, após exercer grave ameaça, 

utilizando-se para tanto de uma arma de fogo, rendeu as resistências da 

vitima Fábio Santana e deu início a prática de um crime de roubo majorado 

pelo concurso de agentes e utilização de arma de fogo que, somente não 

se consumou em razão de circunstâncias alheias a sua vontade”.Ressai 

ainda dos autos que: “no dia e horário dos fatos, a vitima acabara de 

chegar na agência da Caixa Econômica, onde faria um depósito de 

valores, vez que trabalha numa Lotérica naquele Bairro, o que certamente 

seria do conhecimento do denunciado e comparsa, oportunidade em que o 

mesmo, juntamente com seu comparsa, na posse de uma arma de fogo, 

possivelmente pistola, anunciou o assalto e exigiu que a vítima lhe 

entregasse o dinheiro. Ocorre que, a vitima afirmou que não portava 

valores em espécie, mas tão somente um cheque, momento em que teve 

subtraído o seu envelope, no qual estava contido um cheque no valor de 

R$. 227,00, no entanto, como os assaltantes perceberam que não teria 

valores em moeda, acabaram por abandonar o cheque subtraído e 

evadiram-se do local. Como se vê, o crime não se concretizou em razão 

da circunstância de que a vítima naquele momento não trazia consigo 

valores em espécie, frustrando assim, as pretensões do denunciado e 

seu comparsa”.A conduta descrita na peça acusatória foi delimitada com a 

elementar e circunstância que a envolveu, nos moldes do artigo 41 do 

CPP.A exordial vem acompanhada de suporte probatório mínimo, conforme 

se verifica às fls. 04/06, justificando a viabilidade da acusação, existe, 

portanto justa causa para a ação penal.Estando assim, presentes os 

aspectos formais essenciais da peça acusatória, não sendo o caso de 

rejeição liminar (art. 395, CPP), RECEBO A DENÚNCIA e determino que se 

proceda a citação e a notificação do denunciado para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 

396 e 396-A do Código de Processo Penal, oportunidade em que poderá 

arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. Conste no mandado que o denunciado deverá constituir 

advogado apto a defendê-lo ou informar acerca da impossibilidade de 

fazê-lo, pretendendo assim seja patrocinado pela Defensoria Pública. Em 

caso de já possuir patrono deverá certificar o Sr. Oficial de Justiça.Com a 

juntada da resposta ou escoado prazo sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.Defiro o requerimento de fls. 45.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 06 de 

fevereiro de 2019.MARCEMILA MELLO REIS PENNERJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNY ELLY TEODORO 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 563287 Nr: 6824-02.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FERREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHONATAN FERREIRA SANTOS, Cpf: 

70216005183, Rg: 21039500, Filiação: Ranusia Ferreira Santos, data de 

nascimento: 24/03/1988, brasileiro(a), natural de São José dos Quatro 

Marco-MT, casado(a) ,  carp inte i ro/desempregado,  Te le fone 

9294-8748/9683-8441. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: PODER JUDICIÁRIOESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA 

CUIABÁ3ª VARA CRIMINALCÓDIGO: 563287.RÉU: JHONATAN FERREIRA 

SANTOS.Vistos e etc. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia 

contra : JHONATAN FERREIRA SANTOS, já qualificado nos autos, como 

incurso no artigo 155,§1º, c/c art. 14, inciso II c/c art. 61, inciso I, todos do 

Código Penal.Conforme ressai da denúncia, em apertada síntese, no dia 13 

de janeiro de 2019, por volta de 00h30min, no Condomínio Alphaville, 

situado no Bairro Jardim Itália, nesta cidade, o denunciado Jhonatan 
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Ferreira Santos, com evidente animus furandi e consciência da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, durante o repouso noturno, deu início a 

prática de um crime de furto em face de referido Condomínio que, somente 

não se consumou, em razão de circunstâncias alheias a sua vontade. A 

conduta descrita na peça acusatória foi delimitada com as elementares e 

circunstâncias que a envolveram, nos moldes do artigo 41 do CPP.A 

exordial vem acompanhada de suporte probatório mínimo, conforme se 

verifica às fls. 11/49, justificando a viabilidade da acusação, existe, 

portanto justa causa para a ação penal.Estando assim, presentes os 

aspectos formais essenciais da peça acusatória, não sendo o caso de 

rejeição liminar (art. 395, CPP), RECEBO A DENÚNCIA e determino que se 

proceda a citação e a notificação do denunciado para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 

396 e 396-A do Código de Processo Penal, oportunidade em que poderá 

arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. Conste no mandado que o denunciado devera constituir 

advogado apto a defendê-lo ou informar acerca da impossibilidade de 

fazê-lo, pretendendo assim seja patrocinado pela Defensoria Pública. Em 

caso de já possuir patrono deverá certificar o Sr. Oficial de Justiça.Com a 

juntada da resposta ou escoado prazo sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 06 de maio de 2018.MARCEMILA MELLO 

REIS PENNERJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNY ELLY TEODORO 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 565090 Nr: 8475-69.2019.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES GONÇALVES DA SILVA JUNIOR, 

PABLO RODRIGO DOMINGOS DOS ANJOS, GABRIEL HANER DE OLIVEIRA 

CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB/MT 13.547

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto aos r. decisão de fls.244, proferido 

nos autos da ação penal acima mencionada, conforme abaixo transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:"Vistos,

Trata-se de Pedido de Restituição de Coisa Apreendida, formulado por 

PABLO RODRIGO DOMINGOS DOS ANJOS, através do qual o requerente 

pleiteia a restituição de um aparelho celular, marca Samsung de cor 

dourada, além de dois chips das operadoras claro e vivo.

Prossegue requerendo a restituição de seus documentos pessoais: 

Registro Geral; Título Eleitoral e CPF.

 Instruiu o pedido com os documentos de fls. 236/241.

Com vista, o representante do Ministério Público manifestou pelo 

deferimento parcial do pedido, no que se refere, tão somente, aos 

documentos pessoais descritos, desde que estes sejam realmente 

expedidos em nome do requerente. (fls. 242/243).

Posto isto, diante do parecer parcialmente favorável do Ministério Público 

às fls. 242/243 e com fulcro no art. 120 do Código de Processo Penal, 

defiro a restituição dos documentos pessoais, consistentes em: Registro 

Geral; Título de Eleitor e CPF, desde que estes estejam expedidos em nome 

do requerente, mediante termo e observadas as cautelas de praxe.

Com relação ao aparelho celular e aos chips, indefiro o pedido, isto 

porque, como bem ressaltou o representante do Ministério Público, além do 

requerente não ter comprovado a propriedade dos bens, o inquérito 

policial ainda não foi distribuído, de modo que é possível que o celular 

apreendido possa interessar as investigações e para instrução de 

possível ação penal.

 Intimem-se. Cumpra-se."

Nome do Servidor (digitador):THAYS CONRADO MARINHO

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 583331 Nr: 25423-86.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SIQUEIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Fernando Siqueira Oliveira, Cpf: 04478581142, Rg: 

16781678 SSP MT Filiação: Onilson Floriano Oliveira e Maria Helena Dias 

Siqueira, data de nascimento: 01/12/1988, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), flanelinha, Endereço: Preso No Centro de 

Ressocialização de Cuiabá-mt, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Artigo 155, §1º, do CP, em 

conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), 

poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) 

sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar(em) as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da 

mesma Lei), qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando 

necessário, de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):THAYS CONRADO MARINHO

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 591748 Nr: 33030-53.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINA GONÇALINA DE ARRUDA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:10

Intimando:DR. LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB/MT 4493

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):ANNY ELLY TEODORO SANTOS

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421562 Nr: 27116-47.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER NUNES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO
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Prazo:05

Intimando:DR. JOEL FELICIANO MOREIRA OAB/MT 6.833

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):THAYS CONRADO MARINHO

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430383 Nr: 6013-47.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Diego Henrique Marques da Silva, Cpf: 40001365851, 

Rg: 488151090 SSP MT Filiação: Jose Aparecido da Silva e Rozinei 

Aparecida Marques, data de nascimento: 13/08/1992, brasileiro(a), natural 

de Araucária-PR, solteiro(a), carga e descarga de caminhao, Endereço: 

Avenida A, Qd 14, N° 35- Proximo Ao Centro Comunitario, Bairro: Parque 

Nova Esperança, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:Para que no prazo de 10 (dez) dias, compareçam perante esta 

Secretaria, no endereço abaixo indicado, pessoalmente e munidos de 

documentos de identificação, ou por meio de procurador com poderes 

específicos para tanto e tragam documentos comprobatórios dos bens, a 

fim de reclamar e comprovar a propriedade dos objetos e/ou bens 

apreendidos por conta desta ação penal. Na oportunidade, deverão ser 

advertidos de que, caso não se apresentem para reclamar e comprovar a 

propriedade dos objetos e/ou bens apreendidos no prazo estabelecido, 

poderá ser dada destinação diversa ao material.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):THAYS CONRADO MARINHO

Portaria:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433994 Nr: 10072-78.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE EDILCINEI PAES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEORGE EDILCINEI PAES DE CARVALHO, 

Cpf: 53194969153, Rg: 06376193, Filiação: Delzi Paes de Carvalho e 

Osvaldo Olivio de Carvalho, data de nascimento: 23/04/1969, brasileiro(a), 

natural de Várzea Grande-MT, convivente, motorista, Telefone 

65-99603-4803. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos, etc.Ofertada a denúncia, foi determinada a citação do 

acusado, que apresentou resposta à acusação, às fls. 84/84v, 

oportunidade que não arguiu nenhuma das questões preliminares 

elencadas no art. 397 do CPP, que assim dispõe:Art. 397. Após o 

cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz 

deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência 

manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo 

inimputabilidade;III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; 

ou IV - extinta a punibilidade do agente.Desta forma, com fundamento no 

artigo 396 do CPP, satisfeitos os requisitos do artigo 41 do mesmo 

“codex”, RECEBO A DENÚNCIA de fls. 04/06, e designoaudiência de 

instrução para o dia 27/06/2019 às 14:35 horas quando então serão 

inquiridas trêstestemunhas comuns e realizado o interrogatório do 

acusado.Intime-se o acusado; defesa (via DJE); testemunhas arroladas; 

dando-se ciência ao Promotor de Justiça.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNY ELLY TEODORO 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407617 Nr: 12254-71.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VIEIRA DA SILVA, SAULO 

MOREIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ DEFESA PRELIMINAR

Prazo:10

Intimando:DRA. SÂMELA DOS SANTOS GOIS FRANCESCHINI OAB/MT 

23815/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):ANNY ELLY TEODORO SANTOS

Portaria:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407617 Nr: 12254-71.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VIEIRA DA SILVA, SAULO 

MOREIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON VIEIRA DA SILVA, Rg: 

21794901, Filiação: Lourenço da Silva. e Leila Vieira, data de nascimento: 

30/11/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços 

gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Ação Penal nº 1224-71.2015.811.0042 ( Id. 407617 

)Denunciado(s): Anderson Vieira da Silva e Outro.Vistos.Anderson Vieira 

da Silva, devidamente qualificado, foi denunciado como incursos nas 

sanções dos arts. 157, § 2º, incs. I e II do CP,(com redação anterior a leinº 

13.654/18 ), além do art. 15 da lei10.826/03, em concurso material e Saulo 

Moreira Ferreira, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso 

nas sanções do art. 180, “caput” do CP, constando da peça exordial 

acusatória, em apertada síntese, que: “...26 de setembro de 2013, por 

volta das 23h:00m, na residência situada na Rua Paraná, n.º 09, no Bairro 
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CPA I, nesta cidade, o denunciados Anderson Vieira da Silva, 

acompanhado de terceira pessoa não identificada apena pelo prenome de 

Jhonatan, mancomunados no mesmo propósito, com evidente consciência 

da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, após exercerem grave 

ameaça, utilizando-se para tanto de arma de fogo, renderam as 

resistências da vítima Rozilda Nunes Siqueira e dela subtraíram vários 

objetos como chaves do veículo, uma arma de fogo pertencente a Policia 

Civil e acautelada em nome da vítima, bem como uma quantia aproximada 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais)...”.Ressai ainda da exordial acusatória 

que: “... Mas possivelmente entre os dias 26 de setembro de 2013, data da 

apreensão da arma (fls. 74), o denunciado Saulo Moreira Ferreira, adquiriu 

e vendeu arma de fogo tipo revolver, calibre 38, marca Taurus, nº de série 

153212, o qual sabia ser a mesma produto de crime, onde figurou como 

vítima a pessoa de Rozilda, conforme os fatos relatados acima...”.( 

Destaque no original ).A exordial acusatória veio instruída com a diligência 

requerida à fl. 08 ( numeração errada ).É a síntese.1.Da Denúncia.A 

denúncia narra com perfeição a ocorrência dos delitos previstos nos dos 

arts. 157, § 2º, incs. I e II do CP, (com redação anterior a leinº 13.654/18 ), 

além do art. 15 da lei10.826/03 e art. 180, “caput” do CP, apresentando 

indícios da autoria imputada aos denunciados Anderson Vieira da Silva e 

Saulo Moreira Ferreira, foi instaurado auto de investigação ( IP. 

1158/2013/DERF/CBÁ/MT, em decorrência do boletim de ocorrência de fls. 

17-18 e vº, roubo ocorrido em 29.09.13, na residência supramencionada 

da vítima Rozilda Nunes de Siqueira, enquanto que a materialidade delitiva 

encontra comprovada através do referido Boletim de Ocorrência ( fls. 64-5 

), Termo Exibição e Apreensão ( fl. 16 ) e Laudo Pericial ( fls. 96-102 

).Desta forma, recebo a denúncia por satisfazer os requisitos do art. 41 

do CPP, até porque não vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 395 do mesmo diploma legal citado.2.Das 

Providências.Cite(m) o(s) acusado(s), sendo que por ocasião do 

cumprimento do mandado deverá o Sr. Meirinho indagar o(s) imputado(s) 

se pretende(m) ou não constituir advogado(a), e caso negativo, sempre 

que possível, consignar o motivo pelo qual não pretende contratar 

defensor(a) ( Art. 1.373, § 3º e § 4º da ( CNGC ).Na hipótese dos 

imputados mencionarem que não constituirão advogado(a) particular, 

desde logo, nomeio o(a) defensor(a) público(a) que oficia perante esta 

vara, para tanto, deverá ser intimado(a) da nomeação, para oferecer a 

defesa preliminar no prazo legal, qual seja, de 10 ( Dez ) dias, 

oportunidade que poderá alegar tudo que interessa a defesa do(s) 

denunciado(s), assim como oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar as testemunhas, tudo de 

acordo com o que estabelece o disposto no art. 396-A do CPP, cujo 

omáximo de testemunhas arroladas não poderá ultrapassar a 05 ( Cinco ) 

para acusação e defesa ( CPP, art. 532 ), além de poder apresentar as 

exceções a que se referem os art. 95 a 113 do CPP, este último tudo de 

acordo com o § 1º, do art. 396-A do Estatuto de Ritos.Outrossim, 

determino seja(m) o(s) réu(s) submetido(s) à(s) avaliações psicológica 

para aferirem as suas personalidades, isso em face dos critérios da 

dosimetria da pena referente às circunstâncias judiciais, de modo que 

deverá ao Sr. Gestor(a) Judicial agendar com psicólogo(a) deste fórum dia 

e horário que deverão comparecer os acusados, para tanto deverão ser 

intimados os denunciado(a), consignando, ainda, cujos laudos deverão 

estar aportados antes da realização da audiência designada.Além do 

mais, determino que se atenda pelo que se prescreve o art. 1.373, incs. II 

e III da CNGC.Com efeito, defiro o(s) pedido(s) formulado(s) à fl. 08( 

numeração errada ).Por fim, determino ao Sr. Gestor Judicial que proceda 

com a numeração correta a partir de fl. 08.Dê ciência ao M. 

Público.Cumpra.Cuiabá, 30 de setembro de 2019. Wladymir Perri - Juiz de 

DireitoPortaria n.º 881/2019/PRES

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNY ELLY TEODORO 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443344 Nr: 20081-02.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO GARCIA MEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15 (QUINZE)

Intimando:Réu(s): Thiago Garcia Meira da Silva, Cpf: 10179189700, Rg: 

1406612-2 SSP MT Filiação: Dalva Correa Meira da Silva e Garcia Ferreira 

da Silva, data de nascimento: 25/05/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), empresário, Endereço: Rua 13, Quitinete 01, Casa 

02, Bairro: Boa Esperança, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Artigo 180, caput, do Código Penal, em 

conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), 

poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) 

sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar(em) as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da 

mesma Lei), qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando 

necessário, de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):ANNY ELLY TEODORO SANTOS

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 596609 Nr: 37356-56.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO NOGUEIRA MANOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 37356-56.2019.811.0042 (CÓDIGO: 596609)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: RODRIGO NOGUEIRA MANOEL

 Vistos etc.

 Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra o acusado, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.

 Cite-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.

Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em sua 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).

 Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que 

determina o item 7.5.1.4 da CNGC, indagando o acusado se ele pretende 

constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que o Oficial de Justiça 

deverá mencionar as razões pelas quais o denunciado não tem a intenção 

de contratar defensor, consoante item 7.5.1.5 da CNGC.

Caso o denunciado informe que possui advogado, determino que o Oficial 

de Justiça indague-o acerca do nome do causídico e endereço ou telefone 

ou outros dados que permitam a sua imediata localização.

 Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – item 

7.5.1.2 da CNGC.

 Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

 Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério 

Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de 
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encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os 

documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de 

ordem, consoante item 7.20.1.2.

 Conste no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar 

comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, documento 

atualizado que permita a sua circulação, para que o mesmo seja restituído, 

sendo que a restituição somente acontecerá após a manifestação do 

Ministério Público e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido.

 CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 27 de novembro de 2019.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 593333 Nr: 34444-86.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER ROGÉRIO NEVES DE 

SOUZA - OAB:

 Vistos etc.

 I – Homologo pedido de desistência nesta data.

II – Declaro encerrada instrução nesta data

III – Defiro o requerimento formulado pelas partes, concedendo, 

sucessivamente, o prazo de 5 (cinco) dias, para a apresentação das 

alegações finais em memorias escritos.

IV – Decorrido o prazo acima, com o aporte, venham-me conclusos para 

sentença.

V- Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419190 Nr: 24523-45.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR SAMUEL LIMOEIRO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 Intimar a defesa do réu Higor Samuel para apresentar razões de apelação 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420903 Nr: 26405-42.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA, ANDRE 

FELIPE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE CASTILHO 

RIBEIRO - OAB:5377 / MT

 Intimar a defesa do réu Rodrigo Martins para que manifeste-se na fase do 

art. 402 do CPP, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 603546 Nr: 43495-24.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JEFERSON BARBOSA DE FREITAS, 

MAYKO JORIATTI DE MATOS, ARLLON AUGUSTO MARQUES DO 

AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elenice Schmidt Batista - 

OAB:

 Vistos, Primeiramente, proceda-se ao envio, com urgência, das 

informações requisitadas pela Excelentíssima Dr. relator do Habeas 

Corpus n. 1018925-33.2019.8.11.0000.I - Havendo nos autos material 

probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, 

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.II - Citem-se os 

acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.Colacione no mandado a advertência de que os denunciados, 

em sua resposta, poderão arguir preliminares e alegarem tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecerem documentos e justificações, 

especificarem as provas pretendidas e arrolarem testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 

396-A, CPP).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369709 Nr: 10100-17.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERSON BARNABE DA SILVA, WAGNER 

LEITE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARTINHA BISPO DA SILVA DIAS, Cpf: 

27502570187, Rg: 382.4829, Filiação: Catarina Francisca da Silva e Calixto 

Bispo da Silva, data de nascimento: 08/01/1959, brasileiro(a), natural de 

Rosário Oeste-MT, convivente, do lar e atualmente em local incerto e não 

sabido ROGERSON BARNABE DA SILVA, Rg: 197.26031, Filiação: Maria 

do Carmo de Almeida e Reginaldo Barnabe da Silva Filho, data de 

nascimento: 31/07/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

serviços gerais, Telefone 65 99916-8404. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAR O RÉU E OS SUCESSORES DA PESSOA DE 

MARTINHA BISPO DA SILVA DIAS, ACIMA QUALIFICADOS, PARA, NO 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPAREÇAM EM JUIZO A FIM DE 

RESTITUIREM A FIANÇA DEPOSITADA NOS AUTOS, SOB PENA DE 

PERDIMENTO.

Despacho/Decisão: Objetos apreendidos e valores. Verifica-se que há 

valores (fls. 44 e 50) e objetos apreendidos (fl. 104) nos autos, os quais 

não foram reclamados até a presente data, desta forma: - Quanto aos 

objetos encaminhados a este Juízo, conforme ofício e certidão de fls. 

104/105, DECRETO o perdimento de quaisquer bens que não foram 

reclamados. Se as apreensões se referirem a objetos sem valor 

econômico, determino a sua destruição, e em se tratando de objetos que 

possuem valor econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme o 

caso; - No que se refere a importância depositada nos autos de fls. 44 e 

50, conforme Termo de fiança e comprovante de depósito de fl. 72, a 

norma da CNGC dispõe em seu Capítulo VII, Seção 19, art. 1.471, que: Art. 

1.471. Em caso de sentença condenatória, absolutória ou de extinção da 

punibilidade, se não constar expressamente da sentença a destinação da 

fiança, a Secretaria deve fazer conclusão dos autos com certidão 

específica para tomada das providências necessárias pelo Juiz, no 

sentido de ser estipulada a destinação da fiança, evitando-se que tais 

importâncias fiquem perpetuamente depositadas à disposição do Juízo. § 

1º O valor da fiança será integralmente restituído ao réu ou a seus 

sucessores no caso de absolvição ou extinção da punibilidade por 

qualquer motivo, salvo nas hipóteses em que seja imposta uma destinação 

específica à fiança como condição de suspensão condicional do processo 

ou transação penal. Desse modo, intime-se o acusado Rogerson e os 

sucessos de Martinha por edital, já que não possuem endereço declinado 
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nos autos, consignando-se o prazo de 10 (dez) dias para comparecer em 

Juízo para levantamento da importância depositada. Não comparecendo o 

réu ou seus sucessores e com fundamento no § 2º do art. 89, da Lei 

9.099/95, DECLARO O PERDIMENTO DE FIANÇA depositada nos autos e, 

DETERMINO que o valor seja revertido ao Juízo da 2ª Vara Criminal, 

vinculando-os aos autos do procedimento criminal Código 452072, em 

atendimento ao Provimento n.º 05/2015 da Corregedoria Geral da Justiça e 

na Resolução nº 154/2012 do CNJ. Em relação aos possíveis documentos 

pessoais juntados aos autos, cumpra-se o estabelecido na CNGC: em seu 

Capítulo VII, Seção 20 – Depósito e Guarda de Objetos Apreendidos, Art. 

1.472, § 2º, dispõe: “Não serão recebidos pelo Juízo destinatário os 

documentos pessoais apreendidos que não forem objetos do delito. 

Havendo algum encartado nos autos, o Gestor judiciário deverá restituí-lo 

às partes, mediante certidão, independente de requerimento”. 5. 

Deliberações. Transitando em julgado a presente sentença, procedam-se 

as baixas e anotações de estilo, arquivando-se os autos, comunicando-se 

aos órgãos competentes. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2019. 

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABRICIO FIGUEIREDO 

NASCIMENTO, digitei.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 331523 Nr: 11949-92.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATURNINO JUSTINIANO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:

 PROCESSO Nº: 11949-92.2012.811.0042 CÓDIGO: 331523

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: SATURNINO JUSTINIANO DE ALMEIDA

 Vistos.

Do exame dos autos, verifica-se que o acusado apresentou Resposta à 

Acusação às fls. 98/99, contudo esta não contém preliminares (alegações 

de vícios ou falhas processuais), nem hipóteses de absolvição sumária, 

sendo que alegações pertinentes ao mérito da causa deverão ser 

analisadas no momento da sentença.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

09.03.2020 às 16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 16 de dezembro de 2019.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 557738 Nr: 1610-30.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDADS, IWIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952/MT

 PROCESSO Nº: 1610-30.2019.811.0042 CÓDIGO: 557738

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): DAGMA DANTAS ALVES DOS SANTOS

 IVAN WELLITON IESEN DA SILVA

 Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que os acusados apresentaram 

Resposta à Acusação à fls. 117/134, contudo estas não contêm 

preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem hipóteses 

de absolvição sumária, sendo que alegações pertinentes ao mérito da 

causa deverão ser analisadas no momento da sentença.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

26.01.2021 às 16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu (s) advogado (s), caso existentes no 

feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for 

o caso.

Se o(s) réu(s) estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 16 de dezembro de 2019.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 596609 Nr: 37356-56.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO NOGUEIRA MANOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOZADAK ALMEIDA 

CARDOSO - OAB:17.185/GO

 Intimar a defesa do réu Rodrigo Nogueira para apresentar resposta à 

acusação no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410456 Nr: 15171-63.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINDO BARBOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCINDO BARBOSA PEREIRA, Cpf: 

69766169187, Rg: 1236376-6, Filiação: Maria Antônia Barbosa Pereira e 

Lucindo Miguel Pereira, data de nascimento: 21/04/1982, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), servidor geral, Telefone 

3624-3267/3041-0509. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Desta forma, considerando a comprovação da materialidade e 

autoria delitiva, JULGO PROCEDENTES os pedidos da denúncia para 

CONDENAR o réu LUCINDO BARBOSA PEREIRA, qualificado nos autos, 

nas penas do artigo 168, caput, c.c. art. 61, I c.c. art. 65, III, d, todos do 

Código Penal.Em obediência ao princípio constitucional da individualização 

da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do 

Código Penal.A pena prevista para o crime de furto simples é de 01 (um) a 

04 (quatro) anos de reclusão e multa.Das circunstâncias 

judiciais:Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do 

dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime. 

Infere-se dos relatos que o réu aproveitou de sua situação como 

companheiro de bar da vítima para apropriar-se do seu carro obtido em 

momento de diversão, mas ultrapassando o tempo permitido por dias, sem 

o consentimento desta, logrando êxito em efetuar a apropriação sem 

maiores esforços ou outros excessos capazes de justificar o aumento da 

pena nesta fase. Quanto aos registros nos autos acerca dos 

antecedentes criminais do acusado, ficou comprovado ser 

reincidente.Ainda, sobre a conduta social do acusado, não houve provas 
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produzidas durante a instrução processual acerca do comportamento do 

réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes 

de sustentar decreto mais severo em razão da inserção da agente em seu 

meio social.Nesta mesma linha, a personalidade do agente também não foi 

avaliada, não havendo dados objetivos para valoração desta 

circunstância. Os motivos do crime não extrapolaram os elementos do tipo 

penal e as circunstâncias do crime também não excederam as 

normalmente empregadas em crimes desta espécie, de modo que ambas 

as circunstâncias se mantiveram na seara das razões subjetivamente 

embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena base. As 

consequências do crime foram mitigadas pela restituição do carro, de 

modo que não houve outra consequência que não o prejuízo material. A 

vítima comportou-se como cidadã comum e não colaborou para a 

execução do crime, de modo que o comportamento da vítima em nada 

beneficia o réu. Portanto, fixo a pena base no mínimo legal, em 01 (um) ano 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo 

legal.Das circunstâncias legais:Analisando as circunstâncias legais, 

verifico presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 

65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) e a circunstância agravante da 

reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal).Nestes casos em que há 

concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes o E. Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência nº 

1.154.752/RS firmou entendimento no sentido da possibilidade de 

compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante 

da reincidência. Das causas de diminuição e de aumento de pena:Não 

há.Com efeito, tomo a pena de 01 ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA e a torno DEFINITIVA diante da inexistência de outras causas 

ou circunstâncias modificadoras.A reprimenda será cumprida em regime 

semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, em razão 

da reincidência.Em razão da situação econômica do acusado, estabeleço 

o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, devidamente corrigido.Eventual detração a ser realizada 

será feita pelo juízo da execução.A pena de multa deve ser solvida no 

prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código Penal.Deixo de 

condenar o acusado na reparação dos danos por não ter a vítima sofrido 

prejuízo (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).Nos termos 

do artigo 3º, inciso II da Lei Estadual n. 7.603/01, o réu é isento do 

pagamento de emolumentos, despesas e custas.Não há bens 

apreendidos.Havendo documentos pessoais apreendidos, ainda 

pendentes de restituição, autorizo a entrega, mediante lavratura de termo 

próprio e cópia juntada nos autos, nos termos do Capítulo VII, Seção 20 – 

Depósito e Guarda de Objetos Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, que 

dispõe:“Não serão recebidos pelo Juízo destinatário os documentos 

pessoais apreendidos que não forem objetos do delito. Havendo algum 

encartado nos autos, o Gestor judiciário deverá restituí-lo às partes, 

mediante certidão, independente de requerimento”.Intime-se a vítima, 

conforme determinação constante no artigo 201, § 2º do CPP, por 

e-mail.Transitada em julgado para a acusação, expeça-se a guia de 

execução provisória, conforme dispõe a CNGC em seu CAPÍTULO VII – 

OFÍCIO CRIMINAL, Seção 29 – Execução Provisória da Pena, Art. 1.573, 

parágrafo único:“Art. 1.573. Tendo em vista o princípio da presunção de 

inocência previsto no artigo 5.°, LVII, da CF, a execução só poderá ser 

promovida se for para beneficiar o réu.Parágrafo único. Havendo trânsito 

em julgado para a acusação, mesmo pendente de recurso da defesa com 

efeito suspensivo, mas sendo vantajoso ao réu, expedir-se-á a guia de 

execução provisória, procedendo-se na forma desta Seção”.Após, 

comunique-se a condenação via sistema INFODIP, certifique-se e 

arquive-se.P.R.I .Cumpra-se.Cuiabá (MT), 11 de dezembro de 2019.Lídio 

Modesto da Silva FilhoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430375 Nr: 6003-03.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNER CAMPOS DOS SANTOS, BRUNO 

GONÇALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KENNER CAMPOS DOS SANTOS, Rg: 

24607924, Filiação: Eliane Porquerio de Campos e Osny Simão dos Santos, 

data de nascimento: 07/05/1996, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), autonomo, Telefone 9204-7388. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Desta forma, considerando a comprovação da materialidade e 

autoria delitiva, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

denúncia para CONDENAR os réus KENNER CAMPOS DOS SANTOS e 

BRUNO GONÇALVES DE ARRUDA, qualificados nos autos, nas penas do 

artigo 157, § 2º, incisos I e II, c.c. art. 65, incisos I e III, d, ambos do Código 

Penal.Em obediência ao princípio constitucional da individualização da 

pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código 

Penal.A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de quatro a 

dez anos e multa. É elevada conforme o estabelecido no parágrafo 

segundo do art. 157, do Código Penal.Do acusado KENNER CAMPOS DOS 

SANTOSa) Circunstâncias judiciais:Com relação às circunstâncias do art. 

59 do Código Penal e analisando a culpabilidade do réu entendo que a 

intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade 

do crime de roubo. Infere-se dos relatos que o réu avistou a vítima em 

local público e praticou o crime usando uma arma contra a mesma para 

intimidá-la, logrando efetuar a subtração sem maiores esforços ou outros 

excessos capazes de justificar o aumento da pena nesta fase.Não há 

registro nos autos acerca dos antecedentes criminais do acusado.Ainda, 

sobre a conduta social do acusado, não foram produzidas provas durante 

a instrução processual acerca do comportamento do réu na comunidade, 

ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto 

mais severo em razão da inserção do agente em seu meio social.Nesta 

mesma linha, a personalidade do agente também não foi avaliada, não 

havendo dados objetivos para valoração desta circunstância.Os motivos 

do crime não extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias 

do crime também não excederam as normalmente empregadas em crimes 

desta espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na 

seara das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando 

aumento da pena base. As consequências do crime foram mitigadas pela 

devolução do objeto à vítima e não houve outra consequência que não o 

prejuízo material. A vítima comportou-se como cidadão comum. Estava em 

um local público e não colaborou para a execução do crime, de modo que 

o comportamento da vítima em nada beneficia o réu.De acordo com as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a 

pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) 

Circunstâncias legais:Analisando as circunstâncias legais, verifico a 

ocorrência das atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, d, já que o 

réu confessou espontaneamente e era menor de 21 anos na data do 

crime, todavia deixo de diminuir a pena em razão de tê-la fixado no mínimo 

e por não poder ir aquém deste quantum nesta fase, consoante Súmula n. 

231, do STJ .c) Causas de diminuição e de aumento de pena:De outro giro, 

constato a presença da causa de aumento de pena, disposta no artigo 

157, § 2°, inciso II, do Código Penal. Assim, aumento a pena imposta em 1/3 

(um terço), resultando a pena de 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) 

MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, nesta fase.Vejo, 

contudo, a ocorrência de mais dois delitos cometidos em continuidade, de 

modo que incide a causa de aumento do prevista no “caput” do artigo 71, 

do Código Penal, pelo qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), encontrando 

a PENA DEFINITIVA DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (DIAS) DE 

RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, diante da ausência de causas de 

diminuição ou aumento da pena.Do acusado BRUNO GONÇALVES DE 

ARRUDAa) Circunstâncias judiciais:Assim como fiz com o sentenciando 

anterior, com relação às circunstâncias do art. 59 do Código Penal e 

analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que 

permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de roubo. 

Infere-se dos relatos que o réu avistou a vítima em local público e praticou 

o crime usando uma arma contra a mesma para intimidá-la, logrando 

efetuar a subtração sem maiores esforços ou outros excessos capazes 
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de justificar o aumento da pena nesta fase.Não há registro nos autos 

acerca dos antecedentes criminais do acusado.Ainda, sobre a conduta 

social do acusado, não foram produzidas provas durante a instrução 

processual acerca do comportamento do réu na comunidade, ou seja, 

entre a família, parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto mais 

severo em razão da inserção do agente em seu meio social.Nesta mesma 

linha, a personalidade do agente também não foi avaliada, não havendo 

dados objetivos para valoração desta circunstância.Os motivos do crime 

não extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias do crime 

também não excederam as normalmente empregadas em crimes desta 

espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara 

das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando 

aumento da pena base. As consequências do crime foram mitigadas pela 

devolução do objeto à vítima e não houve outra consequência que não o 

prejuízo material. A vítima comportou-se como cidadão comum. Estava em 

um local público e não colaborou para a execução do crime, de modo que 

o comportamento da vítima em nada beneficia o réu.De acordo com as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a 

pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) 

Circunstâncias legais:Analisando as circunstâncias legais, verifico a 

ocorrência das atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, d, já que o 

réu confessou espontaneamente e era menor de 21 anos na data do 

crime, todavia deixo de diminuir a pena em razão de tê-la fixado no mínimo 

e por não poder ir aquém deste quantum nesta fase, consoante Súmula n. 

231, do STJ .c) Causas de diminuição e de aumento de pena:De outro giro, 

constato a presença da causa de aumento de pena, disposta no artigo 

157, § 2°, inciso II, do Código Penal. Assim, aumento a pena imposta em 1/3 

(um terço), resultando a pena de 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) 

MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, nesta fase.Vejo, 

contudo, a ocorrência de mais dois delitos cometidos em continuidade, de 

modo que incide a causa de aumento do prevista no “caput” do artigo 71, 

do Código Penal, pelo qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), encontrando 

a PENA DEFINITIVA DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (DIAS) DE 

RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, diante da ausência de causas de 

diminuição ou aumento da pena.Do regime de cumprimento da pena para 

ambos os sentenciandosA pena será cumprida, inicialmente, em regime 

semiaberto, conforme estabelece o art. 33, § 3º, do Código Penal.A 

detração eventualmente a ser operada será feita pelo juízo da 

execução.Deixo de condenar o acusado à reparação dos danos (artigo 

387, inciso IV, do Código de Processo Penal), em razão da imediata 

restituição.Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face 

do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal.Havendo documentos pessoais 

apreendidos, ainda pendentes de restituição, autorizo a entrega, mediante 

lavratura de termo próprio e cópia juntada nos autos, nos termos do 

Capítulo VII, Seção 20 – Depósito e Guarda de Objetos Apreendidos, Art. 

1.472, § 2º, que dispõe:“Não serão recebidos pelo Juízo destinatário os 

documentos pessoais apreendidos que não forem objetos do delito. 

Havendo algum encartado nos autos, o Gestor judiciário deverá restituí-lo 

às partes, mediante certidão, independente de requerimento”.Intime-se a 

vítima, conforme determinação constante no artigo 201, § 2º do CPP, por 

e-mail, se possível.Com relação às apreensões de fl. 74, decreto o 

perdimento, pois nunca reclamados e porque, evidentemente, não devem 

ter valor. Autorizo a destruição. Já no tocante à motocicleta de fl. 48 

autorizo a restituição, desde que comprovada a propriedade, todavia, 

caso não compareça em 10 (dez) dias, decreto o perdimento. Isso se tiver 

sido encaminhada ao juízo. Eventuais outros bens decreto também o 

perdimento por nunca terem sido reclamados.Quanto à arma de fogo, se 

apreendida, declaro a perda da mesma e munições, se houver, em favor 

da União (91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal), devendo estas serem 

encaminhadas ao Comando do Exército (art. 25 da Lei n. 

10.826/03).Transitada em julgado para a acusação, expeça-se a guia de 

execução provisória, conforme dispõe a CNGC em seu CAPÍTULO VII – 

OFÍCIO CRIMINAL, Seção 29 – Execução Provisória da Pena, Art. 1.573, 

parágrafo único:“Art. 1.573. Tendo em vista o princípio da presunção de 

inocência previsto no artigo 5.°, LVII, da CF, a execução só poderá ser 

promovida se for para beneficiar o réu. Parágrafo único. Havendo trânsito 

em julgado para a acusação, mesmo pendente de recurso da defesa com 

efeito suspensivo, mas sendo vantajoso ao réu, expedir-se-á a guia de 

execução provisória, procedendo-se na forma desta Seção”.Após, 

comunique-se a condenação via sistema INFODIP, certifique-se e 

arquive-se.Cumpra-se.Cuiabá (MT), 11 de dezembro de 2019.Lídio 

Modesto da Silva FilhoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 421140 Nr: 26646-16.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY GONÇALVES DE AMORIM, 

EMANOEL MERCURI DA SILVA PROCOPIO MARQUES, WERBERT MACENA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012/MT

 Vistos etc.

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Decreto a revelia dos acusados Emanoel e Werbert, com fulcro no 

Art.367 do CPP.

 III- Oficiem-se os juízos deprecados solicitando informações das 

precatórias devidamente cumpridas, uma vez que o presente processo é 

de Meta do CNJ.

 IV – Com a juntada das precatórias, vista às partes para fins do Art.402 e 

nada sendo requerido, que apresentem os memoriais escritos.

 V – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público (Defesa dos Réus Emanoel e Werbert).

 VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA

Advogada do Réu Weslley

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 439599 Nr: 16134-37.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDMG, CJOD, DFDS, JCBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, JOELI MARIANE CASTELLI - OAB:16746/MT, 

JOELMA MEDEIROS GONÇALVES - OAB:18275, RODRIGO DE 

MESQUITA MORAIS - OAB:18973/MT

 Código n. 439599

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva do acusado JEAN 

CARLOS BISPO DE MELO.

Instado a se manifestar o MP foi contrário.

Relatado, decido.

Diante da decisão profer ida no Habeas Corpus nº . 

1013825-50.2019.8.11.0000, em que foi denegada a ordem e mantida a 

prisão do acusado (fls. 803/06), temos que restou prejudicado o pedido de 

revogação, motivo pelo qual deixo de analisá-lo.

 Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2019.

 SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169338 Nr: 16627-24.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MICELA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIA MICELA DE OLIVEIRA, Rg: 

0811726-6, Filiação: Erzila de Oliveira e Germano Lemk, data de 

nascimento: 10/06/1969, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, divorciado(a), 

cozinheira, Telefone 9245-0620. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do Réu para que, havendo interesse, providêncie a 

imediata restituição de eventual objeto e/ou valor apreendido e ainda 

pendente de destinação, sob pena perdimento.

Despacho/Decisão: Cód. 169338DESPACHOVistos etc.Considerando a 

certidão de trânsito em julgado (fl. 224-v), arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2019.SILVANA FERRER 

ARRUDA Juíza de Direito

Advertência: Para fins de restituição será necessaria a comprovação da 

propriedade licita do objeto.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Diego Nascimento 

Campos Amaral, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 595526 Nr: 36355-36.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Bastistella - 

OAB:9155/MT

 Intimação da defesa, acerca da audiência de instrução e julgamento para 

o dia 27 de janeiro de 2020, às 13h30min, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 593382 Nr: 34482-98.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL WITRAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:16085/MT, LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - OAB:17536

 Intimação da defesa acerca da audiência designada para a data de 

22.01.2020, às 15h30min, no Fórum da Capital.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 600663 Nr: 40915-21.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO AUGUSTO 

ANTUNES MACIEL - OAB:16.393, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT

 Vistos etc.

Juntem-se as informações prestadas ao MD Relator do HC impetrado em 

favor do réu.

Frente ao teor da certidão de fl. 77, OFICIE-SE a SEJUDH para informar o 

nome da penitenciária em que o réu se encontra segregado.

Ainda, ao mesmo tempo, por vislumbrar que o réu tem advogado 

constituído, tanto que aforou pedido de revogação em seu favor perante 

este juízo (fls. 90/93) e impetrou Habeas Corpus, o INTIME, via DJE, para 

apresentar defesa preliminar em favor de seu assistido.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 591130 Nr: 32487-50.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MOREIRA FERNANDES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA CRISTINA DE PAULA 

- OAB:25501

 ANTE O EXPOSTO, reavaliando o fato principal e suas circunstâncias, 

bem como os aspectos formais e materiais periféricos do processo, 

entendo desproporcional a prisão cautelar até então prevalente ao 

acusado VITOR MOREIRA FERNANDES VIEIRA, razão porque REVOGO o 

decreto de prisão preventiva e CONCEDO a liberdade provisória ao 

mesmo, submetendo-o às seguintes condições:I - Não se ausentar da 

Comarca onde reside por período superior a oito (08) dias sem 

autorização deste Juízo;II - Não se embriagar ou se apresentar 

embriagado publicamente;III - Não portar armas;IV - Não frequentar, bares, 

casas de jogos, boates e congêneres;V - Comunicar a este Juízo qualquer 

mudança de endereço, devendo trazer comprovante de endereço 

atualizado;VI – Recolhimento domiciliar noturno das 22h às 6h da manhã, 

inclusive aos finais de semana e feriados;VII – Comparecer mensalmente 

em Juízo para informar suas atividades e manter atualizado seu endereço 

residencial, tudo sob pena de ser revogado o benefício ora concedido, 

com a expedição de mandado de prisão contra o mesmo.Expeça-se 

ALVARÁ DE SOLTURA para que o acusado seja colocado em liberdade, 

salvo se por outro motivo não se encontrar preso.INTIME-SE a defesa 

constituída do réu para apresentar memoriais finais.Às providências. 

Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 591130 Nr: 32487-50.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MOREIRA FERNANDES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA CRISTINA DE PAULA 

- OAB:25501

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 603749 Nr: 43612-15.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR PEDRO DE ALMEIDA, ALEXANDRE 

BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO, HEBERT ALEXANDRE FRAGA, 

LEONARDO PEDRO DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205, HADYSON SA FLORO - OAB:17518/O, MARCOS TULIO 

FERNANDES DE MELO - OAB:16291

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 507498 Nr: 322-81.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEIA APARECIDA SISNANDO DA SILVA, 

ALEXANDRE FERREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IURY DE SOUZA, Rg: 23276100, Filiação: 

Maria Margarida de Souza, data de nascimento: 05/03/1997, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para manifestar 

se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou valores por ventura 

apreendidos quando de sua prisão e em sendo positiva sua resposta, fica 

intimado para comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias, na Secretaria da 

Vara, sob pena de seu não comparecimento no prazo acima estipulado 

resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, e, necessário perdimento.

Resumo da Inicial: "(...) Pelo exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia IRINEIA APARECIDA SISNANDO DA SILVA, ALEXANDRE 

FERREIRA LOPES, IURY DE SOUZA e LUCIVALDO REGIS DA SILVA como 

incursos nas penas do artigo 33, caput, art 35, caput, e art. 40, inc. VI, da 

Lei n° 11.343/06 (...)".

Despacho/Decisão: "(...) ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos 

consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA para ABSOLVER (...) IURY DE SOUZA (...) nas 

sanções do art. 33, caput, art. 35, caput, e art. 40, inc. VI, todos da Lei n. 

11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo 

Penal (...) Após o trânsito em julgado: (...) 6.RESTITUA-SE ao acusado 

IURY DE SOUZA, 01 (uma) carteira de cor preta, R$ 15,60 (quinze reais e 

sessenta centavos), 01 (um) celular Alcatel one touch de cor preta 

contendo um chip da claro, 01 (um) fone de ouvido, 01 (um) boné de cor 

azul escura, 01 (um) relógio Elementi (...)".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 322279 Nr: 1352-64.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES BOSCO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14847

 Visto.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com base no incluso procedimento 

inquisitorial, ofereceu denúncia contra ALCIDES BOSCO FERREIRA, 

qualificado nos autos em exame, pela prática da conduta típica descrita no 

artigo 306 da Lei nº 9.503/97.

O acusado, por sua vez, aceitou a proposta de suspensão condicional do 

processo e cumpriu as condições impostas.

O Ministério Público requereu seja declarada extinta a punibilidade do 

acusado, tendo em vista o cumprimento da suspensão condicional.

É o relatório.

DECIDO.

Havendo comprovação nos autos que o acusado cumpriu integralmente as 

condições acordadas, o reconhecimento da extinção de sua punibilidade é 

medida que se impõe.

 Sobre a matéria o STJ decidiu o seguinte:

STJ. Penal e processual penal. Crimes tipificados no ce, art. 349 e ce, 353, 

CE. Suspensão condicional do processo. Cumprimento das condições. 

Extinção da punibilidade.

«Cumpridas as condições impostas, e decorrido o prazo estabelecido para 

a suspensão condicional do processo, dá-se a extinção da punibilidade, 

nos termos do Lei 9.099/1995, art. 89, § 5º.»

( STJ - (Corte Especial) - Ação penal 693 - PA - Rel.: Raul Araújo - J. em 

07/03/2018 - DJ 04/04/2018 - Doc. LEGJUR 184.2881.3000.0000)

Ainda, a partir de tais premissas e com fundamento no artigo 89, § 5º, da 

Lei nº 9.099/95, declaro EXTINTA a PUNIBILIDADE do agente ALCIDES 

BOSCO FERREIRA, em relação ao fato narrados nestes autos.

 Considerando que uma das condições estabelecidas na suspensão 

condicional do processo foi à perda da fiança, determino que o valor seja 

transferido como determinado no Termo de fls. 92/92v.

Decorrido o prazo recursal e uma vez atendida à determinação constante 

do parágrafo supra, então arquive o feito mediante as formalidades legais.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 509250 Nr: 2021-10.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS REIS DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:16828

 Visto.

Ante o parecer do Ministério Público, intime-se o acusado para provar o 

cumprimento dos termos da Audiência de Suspensão Condicional, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 499397 Nr: 38499-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA MANUELA FACHINELO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O

 Visto.

Trata-se de restituição do valor de R$ 238,50 (duzentos e trinta e oito 

reais e cinquenta centavos), que fora pago a mais, referente à prestação 

pecuniária imposta na suspensão condicional do processo.

O item V da referida proposta prevê o dever de prestar serviços à 

comunidade, mediante o pagamento de um auxílio pecuniário no valor de 

R$ 1.451,00, parcelados em 06 (seis) parcelas no valor de R$ 238,50 por 

mês, durante 06 (seis) meses.

O Ministério Público requereu a devolução à acusada do valor de R$ 

238,50, uma vez que fora pago além do estipulado (fls. 79/79v).

A acusada juntou nos autos 07 (sete) comprovantes de pagamento no 

valor de R$ 238,50 cada, porém após análise dos comprovantes 

verificou-se que os comprovantes de fl. 71e 76 são os mesmos, ou seja, 

possuem o mesmo código de barras (00190.00009 02836.585006 

75915.514170 8 79340000023850), a mesma data de pagamento 

(30/04/2019) e inclusive o mesmo número de autenticação (794827).

Além disso, constatou-se que os valores referentes aos comprovantes de 

fls. 60, 61, 62 e 71 foram depositados e vinculados nestes próprios autos 

(Cód. 499397), conforme extrato em anexo, e os comprovantes de fls. 63 

e 69 foram depositados e vinculados nos autos 33878-45.2016.811.0042 

– Cód. 456543 (Processo Administrativo criado para o depósito de 

prestações pecuniárias neste juízo).

Assim, indefiro o pedido e devolução do valor de R$ 238,50 a acusada.

Oficie-se a Conta Única solicitando a vinculação dos valores depositados 

às fls. 60, 61, 62 e 71 nos autos 33878-45.2016.811.0042 – Cód. 456543.

Após, aguarde-se vista dos autos ao Ministério Público para realizar nova 

fiscalização.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 477630 Nr: 17457-43.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRIGIERI FILHO, RENATA VIVIANE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUENDEL WENDER - OAB:10.858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7662/MT

 “Vistos,

1. Nesta ocasião, o que se oportuniza às partes é o requerimento de 

diligências do Juízo destinadas a elucidar os fatos, para regular 

julgamento. Neste caso o que a parte requer é que o processo fique 

indefinidamente sobrestado ao aguardo do julgamento definitivo de todas 

as ações e procedimentos que foram instaurados a partir das denúncias 

feitas pelos querelados. Claro que este pedido não pode ser atendido, 

principalmente porque ninguém sabe ao certo quando isto ocorrerá, 

influenciando inclusive em uma eventual extinção da punibilidade, neste 

processo, em razão da prescrição. Diante disto, determino que se 

prossiga com o andamento do processo.

 2. Declaro encerrada a fase instrutória.

3. As alegações finais escritas em 5 dias.

4. Saem os presentes intimados.

5. Intimem-se e cumpra-se.

6. Às providências.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 416305 Nr: 21455-87.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

CRISTIANA ALMEIDA RODRIGUES, CRISTINA ALMEIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSSON GUEDES ZOLI DELAZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - 

OAB:7527

 “Vistos,

1. Redesigno a audiência para o dia 15/04/2020, as 13h30min.

 2. Defiro a oitiva das testemunhas ausentes.

3. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

4. Homologo a desistência da testemunha Alexsandro Correia.

5. Requisite-se a testemunha Manoel Ney da Silva.

6. A testemunha José Heitor Guedes Albernaz sai devidamente intimado 

da redesignação.

 7. Intime-se as demais testemunhas ausentes.

 8. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380538 Nr: 22288-42.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALVA PEREIRA DA SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA RÉ - DR. CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB/MT 13822 PARA FORNECER OS DADOS 

BANCÁRIOS DA RÉ EDNALVA PEREIRA DA SILVA MAGALHÃES, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 518497 Nr: 10754-62.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIVENA QUEIROZ DEL PINTOR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ALMEIDA 

VENANCIO LOUREIRO - OAB:12.817, MARCELO RODRIGUES BARRETO 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 213.448

 Visto.

Trata-se de Carta Precatória expedida nos autos da Ação Penal nº 

0070205-79.2015.8.26.0050, em trâmite na 24º Vara Criminal da Comarca 

de São Paulo, Foro Central de Barra Funda, para controle e fiscalização 

das condições impostas no voto de Habeas Corpus nº 

20043541-25.2018.8.26.0000, proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, por parte da acusada HIVENA QUEIROZ DEL 

PINTOR VIEIRA.

A acusada compareceu nos autos às fls. 55/56 e requereu autorização 

para ausentar-se da comarca entre os dias 27 de dezembro de 2019 a 06 

de janeiro de 2020, a fim de realizar viagem familiar para a cidade de São 

Paulo/SP, a qual se hospedará na Alameda Franca, nº 32, apartamento 13, 

Jardim Paulista, CEP: 01422-000.

Ouvido o Ministério Público não se opôs ao pedido.

Relatei brevemente.

Decido.

A acusada está cumprindo as condições impostas no item 2 do r. acórdão 

de fls. 06/08, consoante Certidão de Controle de Comparecimento.

Assim, não havendo oposição por parte do Ministério Público e 

considerando que a acusada informou o endereço aonde irá se hospedar, 

autorizo a acusada a ausentar-se desta comarca entre os dias 27 de 

dezembro de 2019 a 06 de janeiro de 2020.

Expeça-se alvará de autorização.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 506344 Nr: 45317-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEVAIR FERREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Barini Neto - 

OAB:20133/MT, LEONARDO CAMPOS MESQUITA - OAB:19.640

 Visto.

Ante o parecer do Ministério Público, intime-se o acusado para provar o 

cumprimento dos termos da Audiência de Suspensão Condicional, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 511103 Nr: 3752-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR TANAKA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI APARECIDA DE 

MIRANDA - OAB:13938/MT

 Visto.

Ante o parecer do Ministério Público, intime-se o acusado para provar o 

cumprimento dos termos da Audiência de Suspensão Condicional, no 

prazo de 10 (dez) dias, bem como para apresentar nos autos o 

comprovante a que se refere à fl. 81 e 105, de forma legível com o intuito 

de ser analisado de forma adequada.

Apresentado os documentos, dê-se vista ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 425656 Nr: 852-56.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SHOFFEN - OAB:10657
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 Visto.

1. Haja vista que a acusada não foi localizada no endereço constante 

nestes autos, cancelo a audiência de instrução e julgamento.

 2. Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de abril 

de 2020, às 15h00min (art. 399 do CPP).

3. Intime-se a acusada, no endereço de f. 121, deferindo desde já, se 

necessário, a intimação por hora certa, conforme art. 362 do CPP.

Ressalto ao oficial de justiça, que, estando à residência fechada, buscar 

informações na vizinhança se a acusada ainda mora no local.

4. Intimem-se as testemunhas de acusação e defesa, advertindo-as que a 

ausência ensejará na condução coercitiva (art. 535 do CPP).

5. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado (art. 400 do 

CPP).

 6. Sendo as testemunhas funcionários públicos, determino a intimação por 

meio de seus superior hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º), bem como por 

meio eletrônico.

7. Cumpra-se com as certificações e expedições necessárias.

8. Dê-se ciência ao Ministério Público, a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 361568 Nr: 592-47.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PEDRO JAMIL NADAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SERGIO GARCIA RODRIGUES

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

SILVA - OAB:6565/MT, GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - 

OAB:21439/O, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - OAB:12724, 

PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - OAB:OAB/MT 19.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto reconheço a incidência da perempção em relação aos 

delitos de CALÚNIA, DIFAMAÇÃO e INJÚRIA, tipificados nos artigos 138, 

139 e 140, c/c 141, incisos II e III, todos do Código Penal e por 

consequência JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do querelado RODRIGO 

SERGIO GARCIA RODRIGUES, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 

c/c artigo 60, I do Código Penal, e DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos 

presentes autos.Às providências. Expeça-se o necessário.P. C. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 480261 Nr: 20058-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ALMEIDA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLITA ROSA CRUZ DE 

ALMEIDA - OAB:21606/O

 Visto.

Acolho a cota ministerial retro.

Intime-se o acusado informando-o da prorrogação do prazo da suspensão 

por mais 02 (dois) meses, a partir da sua intimação, bem como no prazo 

de 10 (dez) dias, ateste documentalmente o cumprimento das obrigações 

impostas nos itens III e V ou exponham eventuais justificativas, a fim de 

evitar o cancelamento do benefício.

Após, aguarde-se a próxima vista dos autos ao Ministério Público para 

realizar nova fiscalização.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 499398 Nr: 38500-36.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PAULO REIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUIS NAAMAN KHOURI 

FILHO - OAB:11635

 Visto.

Acolho a cota ministerial retro.

Intime-se o acusado informando-o da prorrogação do prazo da suspensão 

por mais 05 (cinco) meses, a partir da sua intimação, bem como no prazo 

de 10 (dez) dias, ateste documentalmente o cumprimento da obrigação 

imposta no item III ou exponham eventuais justificativas, a fim de evitar o 

cancelamento do benefício.

Após, aguarde-se a próxima vista dos autos ao Ministério Público para 

realizar nova fiscalização.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 376785 Nr: 18209-20.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

BENEDITA DA GLÓRIA LEMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL DE PINHO SERRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR 

- OAB:10.777

 “Vistos,

1. Homologo a desistência da inquirição da testemunha ausente.

2. Declaro encerrada a fase instrutória.

3. As alegações finais escritas em 05 (cinco) dias.

4. Saem os presentes intimados.

5. Intimem-se e cumpra-se.

6. Às providências.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 364154 Nr: 3754-50.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RUY PINHEIRO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUDISTON DA SILVA CABRAL

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

OAB:19198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto reconheço a incidência da perempção em relação aos 

delitos de CALÚNIA, DIFAMAÇÃO e INJÚRIA, tipificados nos artigos 138, 

139 e 140, todos do Código Penal e por consequência JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do querelado GLAUDISTON DA SILVA CABRAL, com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 60, I do Código Penal, e 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos.Às providências. 

Expeça-se o necessário.P. C. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 361724 Nr: 795-09.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9996

 Visto.

1. Haja vista que o acusado não foi localizado no endereço constante 

nestes autos, cancelo a audiência de instrução e julgamento.

 2. Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de abril 

de 2020, às 15h30min (art. 399 do CPP).

3. Intime-se o acusado, no endereço de f. 188, deferindo desde já, se 

necessário, a intimação por hora certa, conforme art. 362 do CPP.

Ressalto ao oficial de justiça, que, estando à residência fechada, buscar 

informações na vizinhança se a acusada ainda mora no local.

4. Intimem-se as testemunhas de acusação e defesa, advertindo-as que a 

ausência ensejará na condução coercitiva (art. 535 do CPP).

5. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos 
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esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado (art. 400 do 

CPP).

 6. Sendo as testemunhas funcionários públicos, determino a intimação por 

meio de seus superior hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º), bem como por 

meio eletrônico.

7. Cumpra-se com as certificações e expedições necessárias.

8. Dê-se ciência ao Ministério Público, a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 153876 Nr: 1266-64.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS DE BARROS ABES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS CESA APOITIA - 

OAB:OAB/MT 7.976, HENRIQUE ALVES FERREIRA NETO - OAB:3837/MT

 “Vistos,

1. Homologo a desistência das testemunhas ausentes.

2. Declaro encerrada a fase instrutória.

3. As alegações finais escritas em 05 (cinco) dias.

4. Saem os presentes intimados.

5. Intimem-se e cumpra-se.

6. Às providências.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 324995 Nr: 4445-35.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DUDA DA SILVA, GENÉSIO 

LAURINDO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:6293-A, BRENO DEL BARCO NEVES - OAB:6743, 

FERNANDO GARCIA BARBOSA - OAB:17134, JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024 - A, WESLEY EDUARDO DA SILVA - OAB:13617

 Vistos.

1. Recebo o recurso de apelação interposto pelo réu às fls. 355/359, em 

seus regulares efeitos.

2. Dê-se vista ao Ministério Público para apresentar as contrarrazões do 

recurso no prazo sucessivo de 08 dias.

3. Por fim, remeta-se o feito ao Tribunal de Justiça, com as observâncias 

legais.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 584866 Nr: 26880-56.2019.811.0042

 AÇÃO: Exceções->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO VIEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE TANAHASHI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, WELBER COSTA BAIMA - OAB:OAB 7.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de Exceção de Notoriedade proposta por LUIZ AUGUSTO VIEIRA 

SILVA em desfavor de FELIPE TANAHASHI ALVES.

Intimado para se manifestar, no dia 09/09/2019, através do DJE, 

permanece até o presente momento inerte o advogado da parte autora.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei brevemente.

Decido.

 Aduz o artigo 60 do Código de Processo Penal:

 Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á 

perempta a ação penal:

 I - quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do 

processo durante 30 dias seguidos.

Assim, da data da certidão de fls. 102 até a presente data, já 

transcorreram 03 (três) meses e 08 (oito) dias, sem que até o momento 

tenha manifestado a parte autora nos autos, razão pela qual se operou a 

perempção (art. 60, I, do Código de Processo Penal).

Nesse sentido:

QUEIXA CRIME – CALÚNIA E INJÚRIA - ART. 141, INCISO III, DO CÓDIGO 

PENAL - NÃO APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS E, 

CONSEQUENTEMENTE, DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO - PEREMPÇÃO 

OPERADA - ART. 60, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL - EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE DO QUERELADO QUE SE IMPÕE - ART. 107, INCISO IV, DO 

CP. Se a perempção se opera em razão da falta de pedido de condenação 

nas alegações finais, com maior razão a conduta omissiva nessa fase 

procedimental, decorrente da não apresentação das próprias alegações 

finais, evidente a perempção da ação penal privada, cujo efeito é a 

extinção da punibilidade do querelado, nos termos do artigo 107, inciso IV, 

do Código Penal.(TJ-PR - HD: 10087015 PR 1008701-5 (Acórdão), Relator: 

José Carlos Dalacqua, Data de Julgamento: 17/07/2014, 2ª Câmara Criminal 

em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 1381 29/07/2014)

Ante o exposto reconheço a incidência da perempção em relação a 

Exceção de Notoriedade e por consequência JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do excepto FELIPE TANAHASHI ALVES, com fundamento no 

artigo 107, inciso IV, c/c artigo 60, I do Código Penal, e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO dos presentes autos.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

P. C. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 450350 Nr: 27409-80.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUCIANO TESTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMAR DOMINGOS QUEIROZ, ANTÔNIO LUIZ DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752, JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - OAB:21893/MT, 

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - OAB:21510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 Visto.

Trata-se de Queixa-Crime oferecida por LUCIANO TESTA em face de IMAR 

DOMINGOS QUEIROZ e ANTÔNIO LUIZ DO NASCIMENTO imputando-lhes o 

cometimento dos crimes dos artigos 138, 139 e 140, todos do Código 

Penal.

Audiência de reconciliação inexitosa às fls. 60/61.

Resposta à acusação às fls. 76/78 e 147/148.

Oferta e aceitação do perdão judicial às fls. 150/152v.

Manifestação do Ministério Público às fls. 155/155v, pela extinção da 

punibilidade dos querelados, com relação aos fatos averiguados neste 

feito.

É a síntese.

DECIDO.

Perdão é a manifestação do desinteresse em prosseguir com a ação penal 

privada. Perdoar significa: desculpar ou absolver e ocorre somente depois 

de iniciada a ação penal.

O instituto do perdão é ato bilateral, exigindo, pois, a concordância do 

querelado (agressor).

A aceitação do perdão pode ser feita por procurador com poderes 

especiais, não havendo necessidade de ser o advogado do querelado, 

bastando que seja pessoa constituída, como procuradora, com poderes 

especiais para aceitar o perdão ofertado (art. 55, CPP). O defensor dativo 

e o advogado, sem tais poderes específicos, não pode acolher o perdão 

do querelante.

No presente caso foi juntado termo de acordo firmado pelo querelante 

ofertando o perdão e pelos querelados aceitando o perdão.

Portanto, sem maiores considerações, a extinção do feito é medida de 

rigor.

Posto isto, julgo extinta a presente Queixa-Crime promovida por LUCIANO 

TESTA, em desfavor de IMAR DOMINGOS QUEIROZ e ANTÔNIO LUIZ DO 

NASCIMENTO, ante o perdão ofertado e aceito. Faço isso com fulcro no 

art. 107, inciso V, do Código Penal.

Com o trânsito em julgado e as comunicações necessárias, arquivem-se 

os autos.
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 P.I.C.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 606405 Nr: 46088-26.2019.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANNI BATISTA FRAGA CARRIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO BENEDICTO DE AMORIM 

VALIM FRANCO - OAB:14147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado pelo 

autor FRANCO WILSON DO ESPIRITO SANTO, já qualificado nos autos, a 

fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da infração 

administrativa, sem prejuízo da incidência dos efeitos secundários 

condenação criminal, previsto no art. 98 do Código Penal, anulando o ato 

de exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso, Portaria n.º 16/CD/CorregPM, de 26 de agosto de 2005, publicado 

no Diário Oficial nº. 26818, de 14 de julho de 2016, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC.Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 85 e seguintes do CPC.Dê ciência ao Ministério Público, a fim 

de providenciar a aplicação de pena assessória, no âmbito criminal, caso 

entenda necessária.P.R.I.Cumpra-se.Após o transito em julgado, dê-se as 

baixas de estilo e arquivem-se.Cuiabá/MT, 27 de março de 2017.Marcos 

Faleiros da SilvaJuiz de DireitoCom efeito, infere-se que na Ação Penal n° 

75/2005 – ID Nº 71343, diferente do policial militar FRANCO WILSON DO 

ESPIRITO SANTO, o Autor foi condenado pelos crimes do art. 196, CPM, 

com pena de 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de detenção; no art. 232 do 

CPM, com pena de 04 (quatro) anos de reclusão (Guia de Execução Penal 

33102-45.2016.811.0042 – Cod Id. 455801, 2ª Vara Criminal de 

Cuiabá/MT).De tal sorte, por ser o fato apurado no âmbito administrativo ter 

a mesma tipificação penal, a prescrição deve ser observada aquela 

prevista no parágrafo único do art. 17, da Lei Complementar 3.800/76, ou 

seja, a prescrição do artigo 125 do CPM. Dessa forma, analisando o caso 

concreto, tem-se que as penas penais aplicadas ao Autor, nos termos do 

art. 125, inc. VII, prescreve em 02 (dois) anos para o crime

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 560535 Nr: 4273-49.2019.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO ALVES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO BENEDICTO DE AMORIM 

VALIM FRANCO - OAB:14147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, COM BASE NO ARTIGO 487, II, DO CPC/2015, reconhecendo o 

instituto da prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto 

20.910/32.Condeno o Autor ao pagamento de custas processuais e 

honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa a 

obrigação, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, nos termos 

do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.P.R.I.Cumpra-se.Cuiabá, 13 de dezembro de 

2019.Marcos Faleiros da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 498118 Nr: 37275-78.2017.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR CEVADA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, COMANDO 

GERAL DA POLICIA MILITAR DE ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MAGALHAES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, no entanto 

NEGO-LHES provimento.Interposto recurso de apelação pela parte, 

intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.010, § 1º, do NCPC.Se apresentada 

apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do NCPC), intime-se a 

parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 1.010, § 2º, do NCPC.Caso as contrarrazões do recurso 

principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, § 1º, do 

NCPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme o art. 1.009, § 2º, do NCPC.Após as 

formalidades acima, encaminhem-se os autos ao e. TJMT (art. 1.009, § 3º, 

do NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela 

Corte ad quem (art. 932 do NCPC).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 593107 Nr: 34264-70.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DE SOUZA FERREIRA, THIAGO 

SATIRO ALBINO, MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA, SADÁ RIBEIRO 

PARREIRA, BERISON COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE RAMOS NOBRE - 

OAB:20.883/E, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - 

OAB:13822, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3.301/MT, RICARDO 

DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, DEFIRO o 

pedido de Ref.: 102 e REVOGO as medidas cautelares fixadas (Ref.: 85), 

a fim de AUTORIZAR acesso de usuário e senha do Sistema de 

Computadores da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, incluindo os 

sistemas de inteligência, informação e logístico da PMMT (DACI, ARI, ALI, 

SALP E TI).Expeça-se Alvará de Soltura. Comunique-se o Comando-Geral 

e a Corregedoria-Geral da PMMT.Considerando que a presente decisão 

deverá ser referendada pelo Conselho de Justiça DESIGNO SESSÃO 

PARA O DIA 22.01.2020, ÀS 15H30, ocasião em que a poderá ser 

ratificada ou não.Expeça-se o necessário para a realização da sessão. 

Convoquem-se os Juízes Militares e requisitem-se, na forma da lei. Ciência 

ao Ministério Público.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 431775 Nr: 7567-17.2016.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX STENIO ROMERO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Atento ao teor do acórdão de Ref.: 57, cujo trânsito em julgado foi 

certificado, e que manteve incólume a sentença que julgou improcedentes 

os pedidos formulados na inicial (Ref.: 35), DETERMINO o cumprimento das 

derradeiras determinações da sentença e, não havendo providências 

pendentes, ARQUIVEM-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401027 Nr: 5281-03.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDINEY FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:15046

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO D R, na pessoa do seu ADVOGADO 
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CONSTITUÍDO, para CIÊNCIA da expedição de carta precatória para oitiva 

das testemunhas WAGGNER RAIMUNDO DE SOUZA E EDER LEAL 

CAETANO, bem com para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os 

quesitos que acompanharão as missivas.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 155786 Nr: 20677-30.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FERREIRA SERAFIM, VANDERSON 

HURTADO GONÇALVES, ORLANDO ROCHA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10842, JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - 

OAB:26657, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B/MT, Núcleo de 

Assistência Jurídica da UNIC - OAB:

 “Vistos, etc.

 I – Não havendo mais testemunhas a inquirir e já interrogado o réu, nesta 

data, DECLARO encerrada a instrução probatória e DETERMINO seja dada 

vista dos autos, às partes, para apresentação das alegações, em forma 

de memoriais, conforme requerido (ocorrência 03).

II - Diante da nomeação do Dr. José Ortiz Gonsalez OAB/MT 4.066-B, a fim 

de acompanhar o ato para o acusado Reinaldo, expeça-se certidão em 

seu nome em relação ao trabalho realizado, em conformidade com a 

Tabela XIX, da Resolução n.º 96/07, da Ordem dos Advogados do Brasil 

Seccional de Mato Grosso, bem como das prescrições normativas, 

constantes do art. 303 e seguintes, da CNGC/MT, fixando os honorários 

em 02 (duas) URH.

III - Após, voltem conclusos para a decisão devida.

IV – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 409905 Nr: 14601-77.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIWELTON COSTA DOS SANTOS, RAIMUNDA 

NONATA COSTA DE MASCARENHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY CRISTINA 

YAMAZAKI - OAB:25.567/O, JANNE RIBEIRO - OAB:14.344/GO, LAURA 

EUGÊNIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - OAB:24.549/O

 Vistos, etc...

Designo audiência para interrogatório da denunciada Raimunda Nonata 

Costa de Mascarenhas para o dia 31/01/2020 às 16h30min.

Consigno ainda que, em que pese o prazo para a defesa do denunciado 

Eriwelton Costa dos Santos se manifestar quanto às testemunhas 

faltantes tenha transcorrido in albis, consigno que, caso apresente o 

endereço com prazo de até 20 dias antes do ato, deverá a serventia do 

juízo expedir os respectivos mandados de intimação, ou, caso as 

apresente em juízo, será tomado o respectivo depoimento.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 570554 Nr: 13536-08.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEVERSON MARCELINO DE OLIVEIRA, 

LEONARDO SOUZA NOVAIS DE ALENCAR, HALKER CRISTIAN 

RODRIGUES DE SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crístyny Layana Gonçalves 

de Almeida - OAB:16279/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - 

OAB:, LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - OAB:8932/MT, 

SILVANA DA SILVA MORAES - OAB:7139/O

 “Vistos, etc.

 I – Tendo em vista que o causídico Dr. Rhazzes Morais Delgado OAB/MT 

20.707/O não fora cadastrado junto ao sistema e, por isso, não pode ser 

intimado do ato redesigno a audiência para o dia 02 de junho de 2020, às 

15h30 para as oitivas das testemunhas faltantes, bem como os 

interrogatórios dos acusados.

II – Dê-se vistas ao Ministério Público para se manifestar acerca das 

testemunhas faltantes, conforme requerido (ocorrência 02).

III – Por fim, determino o cadastro da testemunha de defesa arrolada à fl. 

262, bem como do advogado supramencionado.

IV – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155786 Nr: 20677-30.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FERREIRA SERAFIM, VANDERSON 

HURTADO GONÇALVES, ORLANDO ROCHA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10842, JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - 

OAB:26657, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B/MT, Núcleo de 

Assistência Jurídica da UNIC - OAB:

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa de REINALDO FERREIRA SERAFIM 

para, no prazo legal, apresentar os memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 497315 Nr: 36451-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAS BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600-MT

 Código: 497315

Vistos, etc.

Diante do deferimento do gozo de licença compensatória de 01 (um) dia, 

devidamente autorizado pela presidência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, nos termos do art. 252 do COJE, redesigno a audiência para 

o dia 25 de Maio de 2020, às 16h30.

 Homologo a desistência da testemunha Clacy Oliveira do Nascimento, 

conforme manifestado pelo Ministério Público à fl. 384.

Dê-se ciência Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 400879 Nr: 5129-52.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO FRANK MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 Código: 400879

Vistos, etc.

Diante do deferimento do gozo de licença compensatória de 01 (um) dia, 

devidamente autorizado pela presidência do Egrégio Tribunal de Justiça de 
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Mato Grosso, nos termos do art. 252 do COJE, redesigno a audiência para 

o dia 08 de Junho de 2020, às 14h.

 Homologo a desistência da testemunha Francisco Patrocinio Souza e 

Silva, conforme manifestado pelo Ministério Público à fl. 261, bem como 

das testemunhas Majoni Emínia Pereira, Jaime e Thais Giselle Santana 

Sampaio, tendo vista a não manifestação do causídico no prazo 

determinado, conforme certidão da Sra. Gestora à fl. 264.

Dê-se ciência Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 364151 Nr: 3751-95.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMIAS NUNES DA SILVA, EVERMUNDO 

MÁXIMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, REGINA DA SILVA MONTEIRO - OAB:10517/MT

 “Vistos, etc.

 I – Dê-se vistas às partes para se manifestarem acerca das testemunhas 

faltantes, conforme requerido (ocorrência 02).

II – Desde logo, designo o dia 03 de junho de 2020, às 14h para as oitivas 

das testemunhas faltantes, bem como o interrogatório do acusado.

III – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 591857 Nr: 33118-91.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON DA SILVA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491-B

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa do acusado Dr. Demilson Nogueira 

Moreira - OAB/MT 6491B, para no prazo legal, apresentar defesa 

preliminar nos autos.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 603754 Nr: 43617-37.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO, DENIS 

LAURO ARAUJO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, considerando a conveniência do pedido e sua 

importância para chegar a verdade real, DEFIRO a extração e análise dos 

dados telefônicos, tais como agenda, vídeos e mensagens contidos no 

celular e chip apreendido conforme Auto de Apreensão de fl. 16.Nos 

moldes da Resolução nº 59/2008/CNJ, fica expressamente vedada a 

quebra de sigilo de qualquer outro aparelho que não os discriminados 

nesta decisão, cujas informações terão acesso os Agentes Policiais 

vinculados a Gerência de Inteligência Policial ou pelo Ministério Público 

atuante nesta Vara.Cumpra-se, também, o Provimento da CGJ deste 

Estado.Para tanto e considerando que o celular e chip estão depositado na 

D.R.E/MT, OFICIE-SE a Autoridade Policial para que realize o envio imediato 

dos mesmos à Coordenadoria de Criminalística da Politec, a fim de que seja 

realizada a perícia e apresentado o laudo respectivo no prazo de 15 

(quinze) dias, o qual deverá responder aos questionamentos elaborados 

pelo Parquet às fls. 56/57.Consigne-se para a Politec que eventual dilação 

de prazo para confecção do laudo só será permitida após autorização 

judicial (CPP, art. 160, parágrafo único).No mais, notifique-se para 

apresentar a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, devendo o senhor 

Oficial de Justiça indagar e fazer constar de sua certidão se a acusada 

pretende constituir defensor ou se ter nomeado Defensor Público para 

patrocínio de sua defesa, conforme determinação contida no Provimento n. 

30/2008 – CGJ, em caso positivo, encaminhem-se os autos ao D. Defensor 

Público.DEFIRO as demais diligências requeridas na cota Ministerial de fls. 

56/57.Expeça-se o necessário. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 351335 Nr: 12577-47.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA PERIS BRITO, REGINALDO BRAZ DE 

ALMEIDA, PEDRO ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990/MT

 DISPOSIÇÃO FINAL:•EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA MORTE DE 

REGINALDO BRAS DE ALMEIDA (CP, at. 107, I).•CONDENADA a ré 

LARISSA PERIS DE BRITO nas penas do artigo 16, parágrafo único, inciso 

III, da Lei n.º 10.826/2003, com pena definitiva fixada em 03 (três) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime ABERTO, permitindo recorrer 

em liberdade e substituída a reprimenda por duas restritivas de 

direitos.•CONDENADO o réu PEDRO ANTONIO DOS SANTOS do artigo 16, 

parágrafo único, inciso III, da Lei n.º 10.826/2003, com pena definitiva 

fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e 

cinco) dias-multa, em regime FECHADO e DECRETADA a prisão 

preventiva. DETERMINO a destruição da mochila de nylon, apreendida à fl. 

37. Com relação aos artefatos explosivos (fl. 37), DETERMINO as 

providências do artigo 25 da Lei n.º 10826/2003.Outrossim, DEFIRO a 

restituição dos seguintes objetos: relógio marca Calvin Klein, anéis de cor 

prata e R$21,65 (vinte e um reais e sessenta e cinco centavos) 

apreendidos à fl. 37.Por fim, em se tratando de processo que o regime 

inicial foi fixado no fechado e a prisão preventiva foi decretada neste ato, 

em relação ao condenado PEDRO ANTONIO DOS SANTOS, havendo 

informação do efetivo cumprimento, nos termos do art. 8ª da Resolução n. 

113/2010 do CNJ, DETERMINO que se expeça imediatamente Guia de 

Execução Provisória, na forma da lei, em relação a ele, encaminhando-a 

ao Juízo da Execução Penal (...) Custas pelo condenado, não cobráveis 

no momento, na forma do §3º, do art. 98, do novo Código de Processo 

Civil.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 581137 Nr: 23454-36.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO BORDINI FACHINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:6.539

 TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor ALEXANDRO 

BORDINI FACHINA, no patamar de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão.APLICO a pena de multa em 850 (oitocentos e cinquenta) dias, 

que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação 

sócio-econômica do condenado, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta 

avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. FIXO o regime prisional 

de início no FECHADO. NEGO ao condenado o direito de recorrer em 

liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar.DETERMINO a incineração da 

substância entorpecente apreendida.Como efeito da condenação (CP, art. 

91, inciso II, alínea “b” c/c art. 243, parágrafo único da CF e art. 63 da Lei 

de Tóxico), DECRETO o perdimento em favor do Fundo Estadual sobre 

Drogas – FUNESD, da quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais), a ser 
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creditada na conta do Banco do Brasil (001), agência: 3834-2, Conta 

Corrente: 1042746-5, CNPJ: 03.507.415/0020-07, e em favor da UNIÃO do 

cheque encartado à fl. 22, relógio e aparelho celular.ISTO POSTO e 

visando atender a solicitação contida no Ofício n. 019/2019 – 

CONCEP/CBA/MT, DECRETO o perdimento do veículo modelo Fiat/Uno, 

placas NJO 2164 em favor do CONSELHO DA COMUNIDADE DA 

EXECUÇÃO PENAL DE CUIABÁ/CONCEP – CNPJ n. 27.858.768/0001-57, 

com sede no Fórum de Cuiabá/MT (telefone: 3648-6596, e-mail: 

concep.cuiaba@gmail.com).DEFIRO a restituição ao condenado ou 

representante legal, que deverão ser retirados no prazo de 90 (noventa) 

dias, a contar do trânsito em julgado. Decorrido o prazo e não havendo 

reclamação, desde já, DECRETO o perdimento em favor da União (CPP, art. 

122).DETERMINO a expedição de Guia de Execução Provisória.CONDENO 

o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais, posto 

que não demonstrou sua precária situação financeira e ademais, foi 

defendido por advogado particular.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 

2019.Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 351335 Nr: 12577-47.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA PERIS BRITO, REGINALDO BRAZ DE 

ALMEIDA, PEDRO ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990/MT

 Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas.

Por outro lado, ante a notícia do falecimento do réu REGINALDO BRÁS DE 

ALMEIDA (fls. 250/162) e considerando o que dispõe o artigo 107, inciso I, 

do Código Penal, JULGO e DECLARO extinta a punibilidade em relação a 

ele, devendo, para tanto, proceder-se às baixas e anotações de estilo, 

comunicando-se os órgãos necessários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 561988 Nr: 5616-80.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE PEREIRA SILVERIO DA SILVA, 

CAIRO DE JESUS RODRIGUES, SIMONE SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128, RICARDO BARBOSA DE ABREU - OAB:14278/MT

 Vistos, etc.

Considerando a justificativa da defesa e que nada opôs o Ministério 

Público a respeito (fl. 152), DEFIRO o pedido de fls. 151 e, de 

consequência, AUTORIZO o acusado CAIRO DE JESUS RODRIGUES a 

ausentar-se desta comarca no período de 22/12/2019 a 02/01/2020.

Considerando tratar-se de réu monitorado por tornozeleira eletrônica, 

comunique-se a Central de Monitoramento acerca da presente 

autorização, para que sejam feitas as anotações devidas.

No mais, cumpra-se o despacho de fl. 149.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 563711 Nr: 7216-39.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN BARROS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o 

denunciado JEAN BARROS LEITE, brasileiro, convivente, lavador de 

carros, natural de Cuiabá/MT, nascido em 13.12.1996, inscrito no RG n. 

27800261 SSP/MT e CPF n°. 064.808.771-95, filho de Gerson Batista Leite 

e Rosângela Silva Barros, residente e domiciliado na Rua B, n°. 115, 

Quadra 05, Bairro Novo Paraiso I, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, 

caput da Lei n. 11.343/06.TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em 

desfavor de JEAN BARROS LEITE, no patamar de 05 (cinco) anos e 06 

(seis) meses de reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena 

de multa em 550 (quinhentos e cinquenta) dias, que atento ao art. 60, 

caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, 

fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos. FIXO o regime prisional de início em FECHADO. NEGO ao 

condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão 

cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão DECRETO o 

perdimento em favor do Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD, da 

quantia de R$ 664,30 (seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta 

centavos), a ser creditada na conta do Banco do Brasil, agência: 3834-2, 

Conta Corrente: 1042746-5; CNPJ: 03.507.415/0020-07, e em favor da 

UNIÃO a balança de precisão, o tablete de marca positivo, os dois 

aparelhos celular marca Samsung. DEFIRO a restituição tão somente dos 

documentos pessoais, dos documentos da motocicleta apreendidos, das 

chaves, da carteira de bolso, da mochila infantil, da camisa e do par de 

chinelos, relacionados no auto de apreensão de fl. 14, a serem retirados 

no prazo de até 90 dias, a contar do trânsito em julgado. Decorrido o prazo 

e não havendo reclamação, desde já, DECRETO o perdimento em favor da 

União (CPP, art. 122).Da sentença, intimem-se o Ministério Público, o 

defensor e o condenado, pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo 

de recorrer o que será feito mediante termo. P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 596597 Nr: 37344-42.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KERAN CRISTINA BONES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/O, PAULO VICTOR ARAUJO AMORIM - OAB:19.600

 Vistos, etc. Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público em 

desfavor de KERAN CRISTINA BONES DA SILVA, ante a suposta prática 

do crime previsto no art. 33, “caput”, Lei n. 11.343/06. A defesa preliminar 

da acusada veio às fls. 88/94, datada de 28.11.2019 e protocolizada por 

causídica constituída à fl. 95, ocasião que arguiu, preliminarmente, a 

inépcia da denúncia, ao argumento de que a peça inaugural é genérica e 

que não há indícios suficientes de autoria, bem como a falta de justa 

causa para deflagração da ação penal. [...] Em suma, presentes os 

requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da 

Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando a 

denunciada KERAN CRISTINA BONES DA SILVA como incursa no artigo da 

“lex repressiva” nela mencionado. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17/03/2020, às 15:35 horas, para o interrogatório da 

acusada e inquirição das testemunhas arroladas nos autos. [...] Ante todo 

o exposto e sem maiores delongas, REVOGO A PRISÃO DOMICILIAR 

prevalente em desfavor da ré KERAN CRISTINA BONES DA SILVA, 

fixando, em substituição, as seguintes medidas cautelares[...]Expeça-se o 

necessário. IV – Do pedido de restituição da motocicleta apreendida: 

Quanto ao pedido de restituição da moto apreendida, assiste razão ao 

“Parquet” para seu indeferimento. O art. 118 do Código de Processo Penal 

assinala que: “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo”.[...] Destaquei. Ante todo o exposto, ACOLHO o parecer 

ministerial de fls. 122/126 para, nos termos do art. 118 do CPP, INDEFERIR 

o pedido de restituição da moto apreendida, formulado em favor da 

denunciada KERAN CRISTINA BONES DA SILVA. No mais, requisite-se a 

POLITEC o envio/disponibilização do laudo referente a perícia deferida às 

fls. 68/71, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de serem tomadas as 

medidas judicias cabíveis. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 562970 Nr: 46788-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE ALMEIDA SANTOS, CHRISTIAN 

BRUNO BARBOSA DIAS, WESLLEY DA SILVA, DIEGO GONZAGA 
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MIRANDA, LUCAS ALEXANDRE GARCIA DA SILVA, MATHEUS CAMPOS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390, DAVI FERREIRA DE PAULA - OAB:19193, DEFENSORIA 

PUBLICA CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, VITOR HUGO DA CRUZ 

SANTOS - OAB:21852/MT, YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER - 

OAB:22.379/O

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar os Patronos dos 

denunciados para, em cinco dias, apresentar seus memoriais finais, 

conforme determinado em audiência.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 604970 Nr: 44765-83.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON MIRANDA BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:20920/O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado JONATAS PEIXOTO 

LOPES - OAB 20.920/0/MT, para audiência de Instrução e julgamento 

designada para o dia 26/02/2020, às 13:30 horas, nos autos em epígrafe

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 603444 Nr: 43407-83.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANITO PINTO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado TALES PASSOS DE 

ALMEIDA OAB/MT 15217 , para audiência de Instrução e julgamento 

designada para o dia 05/02/2020, às 13:15 horas, nos autos em epígrafe

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 602460 Nr: 42544-30.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN KLÉVIO CAMPOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado MARCIONO XAVIER 

DAS NEVES - OAB 11.190/MT, para audiência de Instrução e julgamento 

designada para o dia 11/02/2020, às 13:20 horas, nos autos em epígrafe

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 602460 Nr: 42544-30.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN KLÉVIO CAMPOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado MARCIANO XAVIER 

DAS NEVES - OAB 11.190/MT, para audiência de Instrução e julgamento 

designada para o dia 11/02/2020, às 13:20 horas, nos autos em epígrafe

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598395 Nr: 39002-04.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13.936

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os advogados MANOEL 

COSTA PARRIAO OAB/MT 13.944 e PRISCILA FERREIRA GALENO 

OAB/MT 13.936, da audiência designada para o dia 09/01/2020 às 

13h30min.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 488494 Nr: 27969-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATDL, LRDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Antonio Tavares de Lima, Cpf: 38184303149, Rg: 

23108452 SSP MT Filiação: Cícero Tavares de Lima e Olívia Maria da 

Conceição, data de nascimento: 14/06/1958, brasileiro(a), natural de 

Tabuleiro do norte-CE, convivente, chacareiro, Endereço: Estrada Doutor 

Meireles, Zona Rural, Chácara Santa Amélia, Bairro: Coxipo do Ouro, 

Cidade: Cuiabá-mt-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO ACUSADO ACERCA DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA PARA O DIA 26/02/2020 ÀS 17H30MIN.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:“Vistos. Considerando que não foi expedido edital de 

intimação do acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, fica 

prejudicada a realização da audiência, uma vez que em relação a ele a 

prova será produzida de forma antecipada. Assim, para evitar a 

possibilidade de nulidade do ato, suspendo a audiência. Para sua 

realização designo o dia 26/02/2020 às 17h:30min. Expeça-se o 

necessário para a realização do ato, devendo a Secretaria ser diligente no 

cumprimento das determinações do juízo, para evitar a frustração dos 

atos processuais. Os presentes saem intimados. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 146726 Nr: 13983-45.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO 

PEREIRA, NILSON ROBERTO TEIXEIRA, GERALDO LAURO, VARNEY 

FIGUEIREDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768, ANA PAULA CERRI BUDOIA SANTIAGO - 

OAB:OAB/MT 10960B, MÁRIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521/MT, PAULO 

HUMBERTO BUDÓIA - OAB:3.339-A, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO 

- OAB:OAB/MT 9906, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714/ MT

 RECEBO os Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público (fls. 

3251) e pela defesa do acusado NILSON ROBERTO TEIXEIRA (fls. 

3254).DÊ-SE vista ao Ministério Público para apresentação das razões do 

Recurso de Apelação, devendo ser encaminhado todos os volumes.Com a 

apresentação das razões recursais, INTIMEM-SE as defesas dos 

acusados NILSON ROBERTO TEIXEIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA, 
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GERALDO LAURO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA e VARNEY FIGUEIREDO DE 

LIMA para a apresentação das contrarrazões do Recurso de 

Apelação.Tudo cumprido, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça 

com as nossas homenagens, observadas as cautelas de estilo.Às 

providências. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2019.Dra. Ana 

Cristina Silva MendesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 491955 Nr: 31350-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS, LERIA 

DA SILVA TELES, LUIS PAULO DA SILVA MARTINS, EVERTON RIBEIRO 

CAVALCANTE, EDILSON ORMENEZE, GREISIELE LEITE MOREIRA, ROSENI 

ORMENEZE, VILSON ORMENEZE, LIVERTINA FRANCISCA GOMES, 

RENATO FERREIRA, ADRIANA SOUZA AMORIM, ALINE THALYA CHAVES 

BEZERRA, EDNA APARECIDA DOS SANTOS, VALDOMIRO PINHEIRO DE 

JESUS, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, EDMAR ORMENEZE, 

CARLOS ALBERTO PEREIRA, LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE, 

MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, WAGNER DA SILVA MOURA, 

RONEY COSTA ARRUDA, WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, 

ALEXANDRE PINHO DA SILVA, RENAN PIRES DOS SANTOS, RUTE 

OLIVEIRA SILVA, EUDORA NOVAES XAVIER, ACLECIO DE PAULA SILVA, 

VANEY PEDROSO DE ALMEIDA, JONATHAN OLIVEIRA PAULA, SIMONE 

SOUZA TEMPONI, LUCIANO MARIANO DA SILVA, ADÃO RIBEIRO NETO, 

ROSANA ORMENEZE, KAYRO VINICIUS FERRAI RIBEIRO, ALEX DA SILVA 

MARQUES, LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA, JOVANNY 

CHRISTYAN DA SILVA, WELLINGTON MARIANO DA SILVA, FRANCIELI 

DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS, BRUNO WESLEI BEZERRA 

ORMENEZE, FRANCIELE MAZIERO BARQUEIRO, EDER GIOVANI 

LAVAGNOLI, RHANIEL VICTOR DA SILVA GONÇALVES, ALEX VINICIUS 

SOARES DA SILVA, IGOR DO ROSARIO SILVA, KLEVYDE FELIPE DE 

FREITAS, ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, IZAIAS ORMENEZE RIBEIRO 

JUNIOR, JHONNY SOUZA LIRA, DAIANA RODRIGUES CANTO, ESTER 

RODRIGUES CANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10668/MT, DAIANY CEBALHO CORREA 

BARBOSA - OAB:19634/O, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, DEFENSORIA 

PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DE MT - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEISE 

JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - OAB:25038, 

FABIO DIAS FERREIRA - OAB:14548/MT, FLAVIA LUCIA PACHECO 

BEZERRA - OAB:2093-RO, JOÃO OTONIEL DE MATOS - OAB:2825/MT, 

JOSE ASSIS DOS SANTOS - OAB:2591, JOSÉ CARLOS PINTO - 

OAB:2286/MT, JOSEILDE SOARES CALDEIRA - OAB:15236/MT, 

JULIANA MAIA RATTI - OAB:3.280, LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/O, LENILDO MARCIO DA SILVA - OAB/MT 5.340 - 

OAB:5.340, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, MARIANA 

BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB:21874, MAXWELL PASIAN CERQUEIRA 

SANTOS - OAB:6.685-RO, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860, 

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - OAB:14.356, RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:22082/0, Tais Cristina Freitas e Silva - 

OAB:23396/0/O, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/0MT, 

THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE - OAB:OAB/RO 9.033, 

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT, VALTER 

EVANGELISTA DE JESUS - OAB:OABA/MT-17513

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as defesa dos réuS 

DAIANA RODRIGUES CANTO; FRANCIELE MAZEIRO BARQUEIRO e ESTER 

RODRIGUES CANTO para, no prazo de 05 dias, informar se há diligências 

a serem requeridas, nos termos do artigo 402 do Código de Processo 

Penal, tudo conforme decisão de fls. 5345/5349.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 594469 Nr: 35367-15.2019.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PCENAPEOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar as defesas dos requeridos os advogados: Drs. 

Huendel Rolim, OAB/MT 10.858; Jorge Henrique Franco Godoy, OAB/MT 

6.692; Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo, OAB/MT 9.098; Adriano Carrelo 

Silva, OAB/MT 6.602; Thiago Sabioni Valadares, OAB/MT 16.218; João 

Victor Gomes de Siqueira, OAB/MT 12.246; Neyman Augusto Monteiro – 

OAB/AC 3.878; Jackeline M.M. Pacheco – OAB/MT 10.402; Gustavo Farias 

Saber, OAB/MT 15.959, dos termos da r. decisão sigilosa de 16/12/2019 

nos autos às fls. 1159/1175.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 540068 Nr: 31526-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO APARECIDO MARQUES DO 

NASCIMENTO, FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO, THAMER DE 

SOUZA PEREIRA, ANA MARIA TAVEIRA, THAÍS SENA DE MORAES, 

CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, 

MARCOS MIRANDA DA SILVA, ACÁCIO COSTA RIBEIRO, RAQUEL 

VITÓRIA MARTINI, THIAGO ANDRADE CELESTINO, GLEISON DA CRUZ 

PEREIRA, SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA, HEMILIM HALHAIANE DOS 

SANTOS, JOSE LIRA DE SOUZA JÚNIOR, LUCIANO MARIANO DA SILVA, 

DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES, RONALDO ROGÉRIO NONATO DA 

SILVA, FABIO JÚNIOR BATISTA PIRES, WELLINGTON MARIANO DA 

SILVA, GILSON RODRIGUES SANTOS, ELIANE SIANO DA SILVA, SIMONE 

DE SOUZA TEMPONI, PAULO RICARDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:16944/B, 

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - OAB:24021/O, DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DIANDRA 

APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - OAB:25379, FABIANA FELIX DE 

ARRUDA SOUZA - OAB:25038, PATRICIA GABRYELLE ALVES - 

OAB:20878/O, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - OAB:18188/MT, 

ROBSON DA SILVA - OAB:17056/MT, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:4310-A/MT, Tarcisio Luiz Brun - OAB:16.191/MT, THIAGO 

CONCEIÇAO SILVA - OAB:24435/O, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA 

JUNIOR - OAB:9556/O

 Nos termos da Legislação e do provimento 52/2007/CGJ impulsiono estes 

autos para intimar o advogado da acusada ANA MARIA TAVEIRA, Dr. 

Tarcísio Luiz Brun – OAB/MT 16191, para que apresente Resposta à 

Acusação, no prazo legal, sendo concedida a retirada dos autos em carga 

rápida, ante a pluralidade de réus e de defesas.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1043432-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. E. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1043432-82.2019.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE 

MAGALHAES DE ALMEIDA REQUERIDO: IOLANDA CONCEICAO 

EVANGELISTA MAGALHAES VISTOS. Intimado para impugnar a 

contestação, o autor manifestou-se por meio da petição de Id: 26450072, 
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trazendo aos autos documentos novos (contrato de doação, declaração 

emitida pela Associação de Moradores do Bairro Altos da Serra 1 e cópia 

da matrícula do imóvel) e a ré juntou aos autos no Id: 26871505, atestado 

médico, razão pela qual, em observância ao disposto nos artigos art. 10 

c/c 437, § 1.º, do CPC, determino das partes (via DJe) para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre os documentos juntados. 

Findo o prazo acima deferido, havendo manifestação ou não, o que deve 

ser certificado, renove-me à conclusão para o saneamento do feito. Às 

providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 16 de 

dezembro de 2019. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1043432-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. E. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1043432-82.2019.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE 

MAGALHAES DE ALMEIDA REQUERIDO: IOLANDA CONCEICAO 

EVANGELISTA MAGALHAES VISTOS. Intimado para impugnar a 

contestação, o autor manifestou-se por meio da petição de Id: 26450072, 

trazendo aos autos documentos novos (contrato de doação, declaração 

emitida pela Associação de Moradores do Bairro Altos da Serra 1 e cópia 

da matrícula do imóvel) e a ré juntou aos autos no Id: 26871505, atestado 

médico, razão pela qual, em observância ao disposto nos artigos art. 10 

c/c 437, § 1.º, do CPC, determino das partes (via DJe) para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre os documentos juntados. 

Findo o prazo acima deferido, havendo manifestação ou não, o que deve 

ser certificado, renove-me à conclusão para o saneamento do feito. Às 

providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 16 de 

dezembro de 2019. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1030680-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. F. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. H. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1030680-78.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ANA 

PAULA FERNANDEZ DE CAMPOS REQUERIDO: HELDER HENRIQUE 

BORGES VISTOS. Visando evitar futura alegação de nulidade, em razão 

da apresentação pela autora de impugnação à contestação e contestação 

à reconvenção (Id: 24995334), acompanhada dos documentos de Id: 

24995336, 24995337, 24995338, 24995339, 24995340, 24995741, 

24995742, 24995744, 24995746, 24995748, 24995749, 24995751 e 

24995752, em cumprimento ao disposto no art. 437, § 1.º, do CPC, 

determino a intimação do réu (via DJe) para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre eles se manifestar. Findo o prazo, havendo 

manifestação ou não, o que deve ser certificado, em razão da existência 

de interesse de criança, colha-se o parecer da representante do Ministério 

Público e após, renove-me à conclusão para saneamento do feito. Após, 

renove-me à conclusão. Às providências. Intimem-se e CUMPRA-SE. 

Cuiabá, 11 de dezembro de 2019. Ana Graziela Vaz de Campos Alves 

Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034695-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA FERNANDES BORETTI OAB - MT12948-O (ADVOGADO(A))

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

MONICA DA SILVA OLIVEIRA OAB - 742.148.702-63 (REPRESENTANTE)

ANDREIA GOMES DE SOUZA OAB - MT21739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. D. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1034695-27.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GUILHERME DA SILVA REIS REPRESENTANTE: MONICA DA SILVA 

OLIVEIRA EXECUTADO: EDIO BATISTA DOS REIS Vistos etc. Por meio da 

petição de Id: 19888981, a exequente veio aos autos impugnar a alegação 

do executado (Id: 18612621), de que, além do presente processo, existem 

outros 02 (dois) processos com as mesmas partes e a mesma causa de 

pedir, um tramitando perante a 4ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões (código: 463209) e outro na cidade de Presidente Medici/RO 

(n. 7000517-49.2018.8.22.0006) e de que a obrigação acordado em 

audiência de conciliação realizada nos autos do processo em trâmite na 

Cidade de Presidente Médici/RO, vem sendo devidamente cumprida, 

pleiteando a remessa dos autos à contadoria judicial para a atualização do 

débito desde o mês de fevereiro de 2013. Compulsando os autos verifico 

que parcial razão assiste a exequente, eis que o executado, além de suas 

alegações, não trouxe aos autos documentos capaz de comprovar o 

cumprimento da obrigação aqui executada, juntando apenas cópia de 

decisão proferida em ação revisional por ele proposta (Id: 18612625), na 

qual foi realizado acordo entre as partes para pagamento dos alimentos 

após julho/2018 (Id: 18612633). Diante disso e considerando que cabe à 

exequente e não ao Juízo, a apresentação de planilha atualizada do 

débito, bem como a regular instrução do feito executivo, determino a 

intimação da exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos 

autos a planilha atualizada do débito, devidamente acompanhada dos 

títulos executivos que a instrui, considerando, inclusive, eventual redução 

da obrigação alimentícia. Cumprida tal determinação, intime-se o executado 

(via DJe) para efetuar o pagamento do débito, sob pena de decretação de 

sua prisão. Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser 

certificado, colha-se o parecer da representante do Ministério Público e 

renove-me à conclusão. Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 11 de dezembro de 2019. Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1023873-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. F. T. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

ARLENE PEIXOTO DE LIMA OAB - MT10724/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1023873-42.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA 

DE FATIMA TONDORF DELBEN REQUERIDO: ALEXANDRE CESAR DELBEN 

VISTOS. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com pedido de 

efeitos modificativos opostos por MARIA DE FÁTIMA TONDORF DELBEN 

(Id: 25367332), contra a sentença que extinguiu o processo sem 

resolução de mérito, em razão de a autora ter sido devidamente intimada 

da decisão que lhe indeferiu os benefícios da justiça gratuita, 
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determinando que efetuasse o recolhimento das custas processuais e ter 

se quedado inerte (Id: 24605924). Argumenta a embargante, 

resumidamente, a existência de obscuridade/contradição na referida 

sentença, em razão de tê-la condenado ao pagamento de custas 

processuais em processo de divórcio conexo às medidas protetivas, 

asseverando que, em tais casos, a embargante (vítima) está acobertada 

pelo art. 28 da Lei Maria da Penha que lhe assegura o direito à assistência 

judiciária gratuita a ofendida, requerendo a atribuição de efeitos 

infringentes ao recurso para isentá-la do pagamento das custas judiciais. 

Os autos vieram conclusos para decisão. EIS O RELATO NECESSÁRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando a decisão embargada, verifico que 

razão não assiste ao embargante, por não haver nela nenhum dos vícios 

descritos no art. 1022 do CPC. Isto porque, a referida sentença de 

extinção foi proferida após ter sido analisada a ausência de 

hipossuficiência financeira e a embargante ter sido devidamente intimada 

para efetuar o recolhimento das custas processuais e ter se mantido 

inerte, descumprindo determinação judicial e nada requerendo a seu favor 

no momento oportuno. Diante disso, não há que se falar em obscuridade 

e/ou contradição na sentença embargada, eis que nenhum pedido ou 

alegação existente nos autos deixou de ser analisada, tendo a 

embargante se mantido inerte no momento em que lhe foi oportunizada a 

manifestação. No caso dos autos, o que se verifica dos presentes 

embargos de declaração é que a embargante, inconformada com a 

sentença de Id: 24605924, pretende com o presente recurso sua 

modificação, não se prestando os embargos de declaração para isso. 

Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. SEGUNDOS EMBARGOS MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. 

ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. 

INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE 

MULTA E MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. [...]. 2. Inexistentes as 

hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de 

declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os segundos embargos 

de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à 

rediscussão do julgado, que rejeitou os primeiros embargos por ausência 

dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC. 4 e 5. [...].” (EDcl nos EDcl no 

AgInt no AREsp 935.745/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 09/03/2017) Por tais motivos, diante 

da inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1022, do CPC, 

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo íntegra a sentença 

embargada (Id: 24605924), que deve ser integralmente cumprida. 

Cumpridas tais determinações, nada mais sendo requerido, promovam-se 

as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Às 

providências. Intime-se a embargante, via DJe. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 13 de dezembro de 2019. Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002858-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA COLOMBO FERNANDES CAMARGO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL OAB - MT2638-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO GOMES OAB - MT17231/B-B (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONE MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT3561-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1002858-17.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: CARLA COLOMBO FERNANDES CAMARGO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: TONE MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA 

VISTOS. Instado a se manifestar sobre a impugnação à contestação, o réu 

apresentou a petição de Id: 25614402, mais uma vez, acompanhada de 

inúmeros documentos (95 folhas), não havendo, portanto, como proferir 

decisão saneadora do feito, sob pena de ferir o disposto nos artigos art. 

10 c/c 437, § 1.º, do CPC, razão pela qual, determino a intimação da autora 

(via DJe) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eles se 

manifestar. Advirto as partes, desde já, da obrigação de não produzir 

provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à 

defesa do direito (art. 77, III, do CPC), bem como, que se considera 

litigância de má-fé a oposição injustificada de resistência ao andamento do 

processo (art. 80, IV, do CPC), devendo, portanto, zelar pelo bom 

andamento do processo, sem que este tome um volume desnecessário, 

impossibilitando sua finalização com a juntada, em cada manifestação, de 

inúmeros documentos. Findo o prazo acima deferido, havendo 

manifestação ou não, o que deve ser certificado, renove-me à conclusão 

para o saneamento do feito. Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 13 de dezembro de 2019. Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060746-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL (ANTIGA SEGUNDA VARA) DA COMARCA DE 

DIAMANTINO-MT (REQUERENTE)

SUELLEM DO CARMO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MOURA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Cód. 1060746-41.2019.8.11.0041. Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que a presente Carta Precatória objetiva a intimação do 

requerido DOUGLAS MOURA LOPES, acerca da decisão que determinou o 

deferimento de Medidas Protetivas - id. 27597718. Desta forma, 

CUMPRA-SE a missiva, conforme determinado pelo Juízo deprecado. 

Ainda, consigno que o oficial de Justiça deverá observar o disposto no 

art. 212, § 2º, do CPC, independente de autorização judicial. Com o 

cumprimento, devolva-se a Carta Precatória ao Juízo de origem, com as 

baixas e anotações necessárias. CUMPRA-SE. Às providências. 

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz 

de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1007354-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. O. P. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR OAB - MT7533-O (ADVOGADO(A))

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO BORGES DE MOURA OAB - DF60777 (ADVOGADO(A))

ADRIANO JOSE BORGES SILVA OAB - BA17025 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO ARANTES FERREIRA OAB - MT5920-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL DE FREITAS ARANTES OAB - MT11039-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MOURA NOGUEIRA OAB - MT7920-O (ADVOGADO(A))

FELIPE DE FREITAS ARANTES OAB - MT11700-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1007354-89.2019.8.11.0041. REQUERENTE: FLAVIA 

DE OLIVEIRA PIRES, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: FLAVIO PEREIRA DE CARVALHO Processo nº 

1007354-89.2019.8.11.0041. Vistos. Trata-se de MEDIDAS PROTETIVAS 

requeridas por FLAVIA DE OLIVEIRA PIRES em desfavor de FLAVIO 
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PEREIRA DE CARVALHO, devidamente qualificados, sendo que o 

respectivo pedido de providências protetivas fora deferido, nos termos da 

decisão de id. 18162785, em 20/02/2019. O requerido fora regularmente 

citado/intimado da decisão concessiva, tanto que constituiu patrono nos 

autos – id. 18259231 que, por sua vez, apresentou resposta escrita, a 

qual já fora analisada na decisão de id. 19584707. Após, os alimentos 

provisionais anteriormente arbitrados em sede de medidas protetivas 

foram revogados, restando mantidas as demais medidas protetivas até 

ulterior deliberação – id. 21281475. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Cuida-se de MEDIDAS PROTETIVAS requeridas pela vítima 

FLAVIA DE OLIVEIRA PIRES em desfavor do requerido FLAVIO PEREIRA 

DE CARVALHO, posto que presentes os requisitos previstos no art. 300 

do CPC, c/c art. 5º, da Lei nº 11.340/06. Inicialmente, importante destacar 

que o presente feito não possui o escopo de comprovar cabalmente a 

existência ou não da violência doméstica em si, posto que para tanto, 

existe a demanda autônoma, isto é, eventual ação penal ou cível 

(processo principal), mesmo porque, a natureza jurídica da presente ação 

é de cautelar satisfativa, posicionamento este adotado pelo e. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em consonância com o entendimento já consolidado 

no STJ. A propósito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 

11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. 

NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. “O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas” (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido”. (REsp 

1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014) Os autos de Medidas Protetivas 

objetivam primordialmente o acautelamento da vítima em situação de risco, 

em havendo indícios razoáveis da violência sofrida, consubstanciados 

nos pressupostos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) – art. 

300 do CPC. Nessa ordem de ideias, não havendo nos autos nada que 

vulnere a decisão concessiva, tendo em vista que toda a matéria alegada 

pelo requerido já fora objeto de análise nos autos, necessário se faz a 

confirmação da liminar anteriormente deferida, mesmo porque não houve 

qualquer fato novo desde então que ensejasse a revogação da liminar 

concedida. Entretanto, há que ser ponderado o caráter cautelar das 

medidas protetivas deferidas e, portanto, sua eficácia temporal limitada, 

sob pena de se caracterizar constrangimento ilegal em desfavor do 

requerido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo 

que CONFIRMO a liminar concedida, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do CPC, restando MANTIDAS por mais 06 (seis) meses as medidas 

protetivas anteriormente deferidas (com exceção dos alimentos 

provisionais já revogados), e observado a redução da distância de 

proibição de contato constante na decisão de id. 19584707, a contar da 

presente data, salvo se a vítima se manifestar previamente pela sua 

revogação antes do referido prazo determinado. Em não havendo 

manifestação, com o transcurso do prazo de 06 (seis) meses, as medidas 

protetivas restarão automaticamente revogadas. Consigo, por oportuno, 

que em sendo o caso, diante de novas circunstâncias, a requerente 

poderá pleitear novamente a aplicação das medidas protetivas perante a 

Delegacia Competente. Outrossim, defiro a habilitação da parte requerida 

de id. 23817410. PROCEDAM-SE as anotações necessárias. Sendo o réu 

pessoa pobre, isento-o do pagamento de eventuais custas processuais, 

bem como deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, 

haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, 

conforme previsto no art. 19 da 11.340/06, não necessitando, destarte, de 

advogado. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus respectivos patronos 

– via DJE. Ciência ao Ministério Público. Com o transcurso do prazo 

determinado de manutenção das medidas protetivas, certifique-se e 

arquive-se, com a adoção das formalidades de praxe. P. I. CUMPRA-SE. 

Às providências. Cuiabá, 12 de dezembro de 2019. JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1007354-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. O. P. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR OAB - MT7533-O (ADVOGADO(A))

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO BORGES DE MOURA OAB - DF60777 (ADVOGADO(A))

ADRIANO JOSE BORGES SILVA OAB - BA17025 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO ARANTES FERREIRA OAB - MT5920-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL DE FREITAS ARANTES OAB - MT11039-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MOURA NOGUEIRA OAB - MT7920-O (ADVOGADO(A))

FELIPE DE FREITAS ARANTES OAB - MT11700-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1007354-89.2019.8.11.0041. REQUERENTE: FLAVIA 

DE OLIVEIRA PIRES, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: FLAVIO PEREIRA DE CARVALHO Processo nº 

1007354-89.2019.8.11.0041. Vistos. Trata-se de MEDIDAS PROTETIVAS 

requeridas por FLAVIA DE OLIVEIRA PIRES em desfavor de FLAVIO 

PEREIRA DE CARVALHO, devidamente qualificados, sendo que o 

respectivo pedido de providências protetivas fora deferido, nos termos da 

decisão de id. 18162785, em 20/02/2019. O requerido fora regularmente 

citado/intimado da decisão concessiva, tanto que constituiu patrono nos 

autos – id. 18259231 que, por sua vez, apresentou resposta escrita, a 

qual já fora analisada na decisão de id. 19584707. Após, os alimentos 

provisionais anteriormente arbitrados em sede de medidas protetivas 

foram revogados, restando mantidas as demais medidas protetivas até 

ulterior deliberação – id. 21281475. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Cuida-se de MEDIDAS PROTETIVAS requeridas pela vítima 

FLAVIA DE OLIVEIRA PIRES em desfavor do requerido FLAVIO PEREIRA 

DE CARVALHO, posto que presentes os requisitos previstos no art. 300 

do CPC, c/c art. 5º, da Lei nº 11.340/06. Inicialmente, importante destacar 

que o presente feito não possui o escopo de comprovar cabalmente a 

existência ou não da violência doméstica em si, posto que para tanto, 

existe a demanda autônoma, isto é, eventual ação penal ou cível 

(processo principal), mesmo porque, a natureza jurídica da presente ação 

é de cautelar satisfativa, posicionamento este adotado pelo e. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em consonância com o entendimento já consolidado 

no STJ. A propósito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 

11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. 

NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. “O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas” (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido”. (REsp 
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1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014) Os autos de Medidas Protetivas 

objetivam primordialmente o acautelamento da vítima em situação de risco, 

em havendo indícios razoáveis da violência sofrida, consubstanciados 

nos pressupostos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) – art. 

300 do CPC. Nessa ordem de ideias, não havendo nos autos nada que 

vulnere a decisão concessiva, tendo em vista que toda a matéria alegada 

pelo requerido já fora objeto de análise nos autos, necessário se faz a 

confirmação da liminar anteriormente deferida, mesmo porque não houve 

qualquer fato novo desde então que ensejasse a revogação da liminar 

concedida. Entretanto, há que ser ponderado o caráter cautelar das 

medidas protetivas deferidas e, portanto, sua eficácia temporal limitada, 

sob pena de se caracterizar constrangimento ilegal em desfavor do 

requerido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo 

que CONFIRMO a liminar concedida, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do CPC, restando MANTIDAS por mais 06 (seis) meses as medidas 

protetivas anteriormente deferidas (com exceção dos alimentos 

provisionais já revogados), e observado a redução da distância de 

proibição de contato constante na decisão de id. 19584707, a contar da 

presente data, salvo se a vítima se manifestar previamente pela sua 

revogação antes do referido prazo determinado. Em não havendo 

manifestação, com o transcurso do prazo de 06 (seis) meses, as medidas 

protetivas restarão automaticamente revogadas. Consigo, por oportuno, 

que em sendo o caso, diante de novas circunstâncias, a requerente 

poderá pleitear novamente a aplicação das medidas protetivas perante a 

Delegacia Competente. Outrossim, defiro a habilitação da parte requerida 

de id. 23817410. PROCEDAM-SE as anotações necessárias. Sendo o réu 

pessoa pobre, isento-o do pagamento de eventuais custas processuais, 

bem como deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, 

haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, 

conforme previsto no art. 19 da 11.340/06, não necessitando, destarte, de 

advogado. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus respectivos patronos 

– via DJE. Ciência ao Ministério Público. Com o transcurso do prazo 

determinado de manutenção das medidas protetivas, certifique-se e 

arquive-se, com a adoção das formalidades de praxe. P. I. CUMPRA-SE. 

Às providências. Cuiabá, 12 de dezembro de 2019. JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1020847-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

C. K. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT14547-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo nº 1020847-36.2019.8.11.0041. Vistos. Trata-se de 

MEDIDAS PROTETIVAS requeridas por CHERILYN KARINE FRITSCHE, em 

desfavor de WILSON FRITSCHE, devidamente qualificados – (B.O. nº 

2019.143965), sendo que o respectivo pedido de providências protetivas 

fora deferido, nos termos da decisão de id. 20133608. O requerido fora 

regularmente citado/intimado da decisão concessiva – id. 20189108 que, 

por sua vez, apresentou resposta escrita, a qual já fora analisada na 

decisão de id. 20332219. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Cuida-se de MEDIDAS PROTETIVAS requeridas pela vítima CHERILYN 

KARINE FRITSCHE, em face de WILSON FRITSCHE, que foram deferidas, 

posto que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, c/c art. 

5º, da Lei nº 11.340/06. Inicialmente, importante destacar que o presente 

feito não possui o escopo de comprovar cabalmente a existência ou não 

da violência doméstica em si, posto que para tanto, existe a demanda 

autônoma, isto é, eventual ação penal ou cível (processo principal), 

mesmo porque, a natureza jurídica da presente ação é de cautelar 

satisfativa, posicionamento este por fim adotado pelo e. Tribunal de Justiça 

deste Estado, em consonância com o entendimento já consolidado no STJ. 

A propósito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI 

MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. “O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJE 07/04/2014) Os 

autos de Medidas Protetivas objetivam primordialmente o acautelamento da 

vítima em situação de risco, em havendo indícios razoáveis da violência 

sofrida, consubstanciados nos pressupostos da probabilidade do direito 

(fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora) – art. 300 do CPC. Nessa ordem de ideias, 

não havendo nos autos nada que vulnere a decisão concessiva, tendo em 

vista que toda a matéria alegada pelo requerido já fora objeto de análise 

nos autos, necessário se faz a confirmação da liminar anteriormente 

deferida, mesmo porque não houve qualquer fato novo desde então que 

ensejasse a revogação da liminar concedida. Entretanto, há que ser 

ponderado o caráter cautelar das medidas protetivas deferidas e, 

portanto, sua eficácia temporal limitada, sob pena de se caracterizar 

constrangimento ilegal em desfavor do requerido. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o presente pedido, pelo que CONFIRMO a liminar, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, restando MANTIDAS as medidas 

protetivas anteriormente deferidas, por mais 06 (seis) meses, a contar da 

presente data, salvo se a vítima se manifestar previamente pela sua 

revogação antes do referido prazo determinado. Em não havendo 

manifestação, com o transcurso do prazo de 06 (seis) meses, as medidas 

protetivas restarão automaticamente revogadas. Consigo, por oportuno, 

que em sendo o caso, diante de novas circunstâncias, a requerente 

poderá pleitear novamente a aplicação das medidas protetivas perante a 

Delegacia Competente. Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do pagamento 

de eventuais custas processuais, bem como deixo de condená-lo ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado. INTIMEM-SE as 

partes, por meio de seus respectivos patronos – via DJE. Ciência ao 

Ministério Público. Com o transcurso do prazo determinado de manutenção 

das medidas protetivas, certifique-se e ARQUIVE-SE, com a adoção das 

formalidades de praxe. P. I. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá, 12 de 

dezembro de 2019. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1020847-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

C. K. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT14547-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo nº 1020847-36.2019.8.11.0041. Vistos. Trata-se de 

MEDIDAS PROTETIVAS requeridas por CHERILYN KARINE FRITSCHE, em 

desfavor de WILSON FRITSCHE, devidamente qualificados – (B.O. nº 

2019.143965), sendo que o respectivo pedido de providências protetivas 

fora deferido, nos termos da decisão de id. 20133608. O requerido fora 

regularmente citado/intimado da decisão concessiva – id. 20189108 que, 

por sua vez, apresentou resposta escrita, a qual já fora analisada na 

decisão de id. 20332219. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Cuida-se de MEDIDAS PROTETIVAS requeridas pela vítima CHERILYN 

KARINE FRITSCHE, em face de WILSON FRITSCHE, que foram deferidas, 

posto que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, c/c art. 

5º, da Lei nº 11.340/06. Inicialmente, importante destacar que o presente 

feito não possui o escopo de comprovar cabalmente a existência ou não 

da violência doméstica em si, posto que para tanto, existe a demanda 

autônoma, isto é, eventual ação penal ou cível (processo principal), 

mesmo porque, a natureza jurídica da presente ação é de cautelar 

satisfativa, posicionamento este por fim adotado pelo e. Tribunal de Justiça 

deste Estado, em consonância com o entendimento já consolidado no STJ. 

A propósito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI 

MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. “O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJE 07/04/2014) Os 

autos de Medidas Protetivas objetivam primordialmente o acautelamento da 

vítima em situação de risco, em havendo indícios razoáveis da violência 

sofrida, consubstanciados nos pressupostos da probabilidade do direito 

(fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora) – art. 300 do CPC. Nessa ordem de ideias, 

não havendo nos autos nada que vulnere a decisão concessiva, tendo em 

vista que toda a matéria alegada pelo requerido já fora objeto de análise 

nos autos, necessário se faz a confirmação da liminar anteriormente 

deferida, mesmo porque não houve qualquer fato novo desde então que 

ensejasse a revogação da liminar concedida. Entretanto, há que ser 

ponderado o caráter cautelar das medidas protetivas deferidas e, 

portanto, sua eficácia temporal limitada, sob pena de se caracterizar 

constrangimento ilegal em desfavor do requerido. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o presente pedido, pelo que CONFIRMO a liminar, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, restando MANTIDAS as medidas 

protetivas anteriormente deferidas, por mais 06 (seis) meses, a contar da 

presente data, salvo se a vítima se manifestar previamente pela sua 

revogação antes do referido prazo determinado. Em não havendo 

manifestação, com o transcurso do prazo de 06 (seis) meses, as medidas 

protetivas restarão automaticamente revogadas. Consigo, por oportuno, 

que em sendo o caso, diante de novas circunstâncias, a requerente 

poderá pleitear novamente a aplicação das medidas protetivas perante a 

Delegacia Competente. Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do pagamento 

de eventuais custas processuais, bem como deixo de condená-lo ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado. INTIMEM-SE as 

partes, por meio de seus respectivos patronos – via DJE. Ciência ao 

Ministério Público. Com o transcurso do prazo determinado de manutenção 

das medidas protetivas, certifique-se e ARQUIVE-SE, com a adoção das 

formalidades de praxe. P. I. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá, 12 de 

dezembro de 2019. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1015042-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

A. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE DAVID PINTO OAB - MT22048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. P. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT24241/O (ADVOGADO(A))

ANA GERMANA DE MORAES OAB - MT8077/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo nº 1015042-05.2019.8.11.0041. Vistos. Trata-se de 

PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS requeridas por ADRIELLY ASSIS 

BARBOSA, em desfavor de HELENILTON DE PAULA SOARES, 

devidamente qualificados (B.O. nº 2019.108909). Recebida a inicial, foram 

deferidas as medidas protetivas cabíveis em favor da requerente/vítima, 

nos termos da decisão de id. 19354461, oportunidade em que fora 

deferido alimentos provisionais, no importe de meio salário mínimo. O 

requerido fora regularmente citado/intimado da decisão concessiva, tanto 

que constituiu patrono nos autos – id. 19385064 que, por sua vez, 

apresentou resposta escrita, a qual já fora analisada na decisão de id. 

20053310. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de 

MEDIDAS PROTETIVAS requeridas pela vítima ADRIELLY ASSIS 

BARBOSA, em face de HELENILTON DE PAULA SOARES, que foram 

deferidas, posto que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, 

c/c art. 5º, da Lei nº 11.340/06. Inicialmente, importante destacar que o 

presente feito não possui o escopo de comprovar cabalmente a existência 

ou não da violência doméstica em si, posto que para tanto, existe a 

demanda autônoma, isto é, eventual ação penal ou cível (processo 

principal), mesmo porque, a natureza jurídica da presente ação é de 

cautelar satisfativa, posicionamento este por fim adotado pelo e. Tribunal 

de Justiça deste Estado, em consonância com o entendimento já 

consolidado no STJ. A propósito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. “O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas” (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido”. (REsp 

1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/02/2014, DJE 07/04/2014) Os autos de Medidas Protetivas 

objetivam primordialmente o acautelamento da vítima em situação de risco, 

em havendo indícios razoáveis da violência sofrida, consubstanciados 

nos pressupostos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) – art. 

300 do CPC. Nessa ordem de ideias, não havendo nos autos nada que 

vulnere a decisão concessiva, tendo em vista que toda a matéria alegada 
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pelo requerido já fora objeto de análise nos autos, necessário se faz a 

confirmação da liminar anteriormente deferida, mesmo porque não houve 

qualquer fato novo desde então que ensejasse a revogação da liminar 

concedida. Entretanto, há que ser ponderado o caráter cautelar das 

medidas protetivas deferidas e, portanto, sua eficácia temporal limitada, 

sob pena de se caracterizar constrangimento ilegal em desfavor do 

requerido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo 

que CONFIRMO a liminar, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, 

restando MANTIDAS as medidas protetivas anteriormente deferidas, por 

mais 06 (seis) meses, a contar da presente data, salvo se a vítima se 

manifestar previamente pela sua revogação antes do referido prazo 

determinado. Em não havendo manifestação, com o transcurso do prazo 

de 06 (seis) meses, as medidas protetivas restarão automaticamente 

revogadas. Ainda, esclareço que exclusivamente com relação à medida 

protetiva de “alimentos provisionais”, o prazo determinado de sua 

manutenção será de 06 (seis) meses, a contar do seu deferimento, 

conforme já consignado no momento concessivo e, considerando que o 

prazo em voga já transcorreu no caso dos autos, REVOGO os 

ALIMENTOS PROVISIONAIS arbitrados, restando MANTIDAS as demais 

medidas protetivas pelo prazo acima assinalado, nos termos da presente 

sentença. Consigo, por oportuno, que em sendo o caso, diante de novas 

circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação das 

medidas protetivas perante a Delegacia Competente. Sendo o réu pessoa 

pobre, isento-o do pagamento de eventuais custas processuais, bem 

como deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, haja 

vista que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme 

previsto no art. 19 da 11.340/06, não necessitando, destarte, de 

advogado. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus patronos – via DJE. 

Ciência ao Ministério Público. Com o transcurso do prazo determinado de 

manutenção das medidas protetivas, certifique-se e ARQUIVE-SE, com a 

adoção das formalidades de praxe. P. I. CUMPRA-SE. Às providências. 

Cuiabá, 11 de dezembro de 2019. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de 

Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1015042-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

A. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE DAVID PINTO OAB - MT22048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. P. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT24241/O (ADVOGADO(A))

ANA GERMANA DE MORAES OAB - MT8077/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo nº 1015042-05.2019.8.11.0041. Vistos. Trata-se de 

PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS requeridas por ADRIELLY ASSIS 

BARBOSA, em desfavor de HELENILTON DE PAULA SOARES, 

devidamente qualificados (B.O. nº 2019.108909). Recebida a inicial, foram 

deferidas as medidas protetivas cabíveis em favor da requerente/vítima, 

nos termos da decisão de id. 19354461, oportunidade em que fora 

deferido alimentos provisionais, no importe de meio salário mínimo. O 

requerido fora regularmente citado/intimado da decisão concessiva, tanto 

que constituiu patrono nos autos – id. 19385064 que, por sua vez, 

apresentou resposta escrita, a qual já fora analisada na decisão de id. 

20053310. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de 

MEDIDAS PROTETIVAS requeridas pela vítima ADRIELLY ASSIS 

BARBOSA, em face de HELENILTON DE PAULA SOARES, que foram 

deferidas, posto que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, 

c/c art. 5º, da Lei nº 11.340/06. Inicialmente, importante destacar que o 

presente feito não possui o escopo de comprovar cabalmente a existência 

ou não da violência doméstica em si, posto que para tanto, existe a 

demanda autônoma, isto é, eventual ação penal ou cível (processo 

principal), mesmo porque, a natureza jurídica da presente ação é de 

cautelar satisfativa, posicionamento este por fim adotado pelo e. Tribunal 

de Justiça deste Estado, em consonância com o entendimento já 

consolidado no STJ. A propósito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. “O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas” (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido”. (REsp 

1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/02/2014, DJE 07/04/2014) Os autos de Medidas Protetivas 

objetivam primordialmente o acautelamento da vítima em situação de risco, 

em havendo indícios razoáveis da violência sofrida, consubstanciados 

nos pressupostos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) – art. 

300 do CPC. Nessa ordem de ideias, não havendo nos autos nada que 

vulnere a decisão concessiva, tendo em vista que toda a matéria alegada 

pelo requerido já fora objeto de análise nos autos, necessário se faz a 

confirmação da liminar anteriormente deferida, mesmo porque não houve 

qualquer fato novo desde então que ensejasse a revogação da liminar 

concedida. Entretanto, há que ser ponderado o caráter cautelar das 

medidas protetivas deferidas e, portanto, sua eficácia temporal limitada, 

sob pena de se caracterizar constrangimento ilegal em desfavor do 

requerido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo 

que CONFIRMO a liminar, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, 

restando MANTIDAS as medidas protetivas anteriormente deferidas, por 

mais 06 (seis) meses, a contar da presente data, salvo se a vítima se 

manifestar previamente pela sua revogação antes do referido prazo 

determinado. Em não havendo manifestação, com o transcurso do prazo 

de 06 (seis) meses, as medidas protetivas restarão automaticamente 

revogadas. Ainda, esclareço que exclusivamente com relação à medida 

protetiva de “alimentos provisionais”, o prazo determinado de sua 

manutenção será de 06 (seis) meses, a contar do seu deferimento, 

conforme já consignado no momento concessivo e, considerando que o 

prazo em voga já transcorreu no caso dos autos, REVOGO os 

ALIMENTOS PROVISIONAIS arbitrados, restando MANTIDAS as demais 

medidas protetivas pelo prazo acima assinalado, nos termos da presente 

sentença. Consigo, por oportuno, que em sendo o caso, diante de novas 

circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação das 

medidas protetivas perante a Delegacia Competente. Sendo o réu pessoa 

pobre, isento-o do pagamento de eventuais custas processuais, bem 

como deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, haja 

vista que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme 

previsto no art. 19 da 11.340/06, não necessitando, destarte, de 

advogado. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus patronos – via DJE. 

Ciência ao Ministério Público. Com o transcurso do prazo determinado de 

manutenção das medidas protetivas, certifique-se e ARQUIVE-SE, com a 

adoção das formalidades de praxe. P. I. CUMPRA-SE. Às providências. 

Cuiabá, 11 de dezembro de 2019. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de 

Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007361-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1007361-81.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: VANGELA 

DE SOUZA PACHECO EXECUTADO: CELESTINO GOMES DOS SANTOS 

VISTOS. Intimada para se manifestar sobre a petição e comprovantes de 

pagamentos juntados pelo executado, a exequente manifestou-se, por 

meio da petição de Id: 22963934, informando que o executado não vem 

efetuando o pagamento da pensão alimentícia na data estipulada em juízo 

e que se encontra em débito com a parcela devida no mês de julho/2019, 

apresentando planilha atualizada do débito, que perfaz a quantia de R$ 

3.521,34 (três mil quinhentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos). 

Desta forma, em razão da alegação da existência de débito, determino a 

intimação do executado (via DJe), para que, no prazo de 03 (três) dias, 

comprove nos autos o cumprimento da obrigação alimentícia ou a justifique 

a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de decretação de sua prisão. 

Apresentada a justificativa ou comprovado o pagamento, intime-se a 

exequente (via DJe) para, querendo, se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, inclusive, apresentando planilha atualizada do débito se for o caso, 

sob pena de presunção de concordância. Após, renove-me à conclusão. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 23 de outubro de 2019. 

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034848-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO(A))

Divanir Marcelo de Pieri OAB - MT5698-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1034848-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): VANGELA 

DE SOUZA PACHECO RÉU: CELESTINO GOMES DOS SANTOS VISTOS. 

Cumpra-se, integralmente, a decisão de Id: 18789698, promovendo a 

retirada destes autos do malote digital juntado no Id: 18684377, eis que 

estranho aos presentes autos e intimando a autora (via DJe) para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as 

informações prestadas pela empresa BLT Administração de Bens e 

Empresas Ltda no documento de Id: 18395337. Visando evitar futura 

alegação de nulidade, em razão da apresentação pela autora de 

impugnação à contestação (Id: 19359807), acompanhada de documentos, 

em cumprimento ao disposto no art. 10 c/c 437, § 1.º, do CPC, determino a 

intimação do réu (via DJe) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre eles se manifestar. As informações requisitadas por meio da 

decisão de Id: 21903085, foram prestadas por meio do Ofício n. 

095/2019/GAB/1VEVDFM, cuja cópia segue em frente. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 11 de dezembro 

de 2019. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034848-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO(A))

Divanir Marcelo de Pieri OAB - MT5698-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1034848-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): VANGELA 

DE SOUZA PACHECO RÉU: CELESTINO GOMES DOS SANTOS VISTOS. 

Cumpra-se, integralmente, a decisão de Id: 18789698, promovendo a 

retirada destes autos do malote digital juntado no Id: 18684377, eis que 

estranho aos presentes autos e intimando a autora (via DJe) para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as 

informações prestadas pela empresa BLT Administração de Bens e 

Empresas Ltda no documento de Id: 18395337. Visando evitar futura 

alegação de nulidade, em razão da apresentação pela autora de 

impugnação à contestação (Id: 19359807), acompanhada de documentos, 

em cumprimento ao disposto no art. 10 c/c 437, § 1.º, do CPC, determino a 

intimação do réu (via DJe) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre eles se manifestar. As informações requisitadas por meio da 

decisão de Id: 21903085, foram prestadas por meio do Ofício n. 

095/2019/GAB/1VEVDFM, cuja cópia segue em frente. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 11 de dezembro 

de 2019. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 569222 Nr: 12309-80.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ LANDER DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL MESSIAS DE JESUS 

COSTA - OAB:9437, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/0

 RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DETERMINO o 

prosseguimento da instrução processual.DESIGNO Audiência de Instrução 

para o dia 24/03/2020 às 15h30min.INTIMEM-SE o acusado, a vítima e a 

testemunha arrolada.REQUISITEM-SE os Policiais Militares.Ciência ao 

Ministério Público e a Defesa – via DJE.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 515301 Nr: 7742-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DO ESPIRITO SANTO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11287, MARCO AURÉLIO MONTEIRO ARAÚJO - 

OAB:8510

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu MANOEL DO ESPÍRITO SANTO DE ALMEIDA, ..., nas sanções do art. 

147, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal.A pena prevista para 

o crime de ameaça é de detenção, de 01 (um) a 06 (meses), ou multa, nos 

termos do artigo 147 do Código Penal....perfazendo o total de 1 (UM) MÊS 

e 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO que, diante da ausência de outras 

causas de aumento e/ou de diminuição da pena, torno DEFINITIVA.O 

regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto 

no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.Deixo de aplicar a hipótese do artigo 

44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da Lei 

11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.No que concerne à 

reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de 

Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado algo a respeito 

durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer o valor 

indenizatório.Condeno o acusado ao pagamento das custas 

processuais.Ciência ao Ministério Público.INTIME-SE o acusado 

pessoalmente, bem como seu patrono via DJE.Transitada em julgado, 

oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88), forme-se o PEP, 

escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados. Expeça-se o 

necessário...., verifica-se que de fato, o CPF apresentado à fl. 17 é do Sr. 

Adriano, bem como, do mesmo modo, o CPF apresentado pelo acusado na 

resposta à acusação foi confirmado. Desta forma, DETERMINO que seja 

feita a devida retificação no sistema Apolo, para constar como CPF do 

acusado, Sr. Manoel do Espirito Santo Almeida, o CPF: 861.978.781-00, 

bem como que seja realizada a devida baixa do CPF nº 513.270.741-68 do 

Sr. Adriano Gouveia Moraes, desvinculando-o do presente feito. 

EXPEÇA-SE ofício a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher para 
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que proceda a devida retificação em relação às partes. Publique-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 561029 Nr: 4774-03.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACILDO PINHEIRO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10.737

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu JACILDO PINHEIRO DE LARA, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 

917924 SSP/MT e CPF nº 486.666.021-04, natural de Cuiabá/MT, filho de 

Teodoro André de Lara e Ana Pinheiro de Lara, residente na Avenida João 

Goulart, nº 5, Bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 

147, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal...., perfazendo o total 

de 1 (UM) MÊS e 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO que, diante da 

ausência de outras causas de aumento e/ou de diminuição da pena, torno 

DEFINITIVA.O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em 

vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.Deixo de aplicar a 

hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado 

no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.No 

que concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, 

IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado 

algo a respeito durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer 

o valor indenizatório.Condeno o acusado ao pagamento das custas 

processuais.Ciência ao Ministério Público.INTIME-SE o acusado 

pessoalmente, bem como seu patrono via DJE.Transitada em julgado, 

oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88), forme-se o PEP, 

escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados. Expeça-se o 

necessário.Publique-se. Intimem-se.Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1057150-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

C. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. V. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

Processo: 1057150-49.2019.8.11.0041. REQUERENTE: CREUZA PEREIRA 

DE SOUZA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: JOSE CATARINO VALDOVINO DA SILVA SENTENÇA Vistos 

etc. A vítima CREUZA PEREIRA DE SOUZA, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor JOSÉ CATARINO VALDOVINO DA SILVA, pela 

prática de violência de gênero. Deferidas as medidas protetivas o feito 

teve seu curso normal. No seguimento, à vítima manifestou requerendo a 

extinção das presentes medidas. Tendo o Ministério Público manifestado 

favorável ao requerimento da vítima pela extinção da medida. Após, 

volveram-me conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a 

decidir. Fundamentos Versam os autos acerca de ação cautelar 

satisfativa de medida protetiva. Não havendo mais interesse no 

prosseguimento do feito pela vítima, conforme informado pelo Ministério 

Público em sua cota, impõe-se, portanto, a extinção do presente feito sem 

resolução do seu mérito, ex vi do art. 485, VIII, do CPC. Dispositivo Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito, ex vi do teor talhado no 

preceptivo do art. 485, inc. VIII, do CPC e, portanto, torno sem efeito às 

medidas protetivas preteritamente deferidas. Caso tenha sido deferida 

alguma medida que envolva proibição de porte de arma, oficie-se 

informando acerca desta decisão. Havendo medida de bloqueio de bens 

ou outras de natureza patrimonial e não existindo ação cível em curso 

nessa Vara tratando de partilha de bens, certifique-se nos autos e 

oficie-se ao Cartório competente informando sobre a revogação da 

medida. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, remeta-se o feito ao arquivo. P.R.I.C. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2019. Assinado Eletronicamente Ana Graziela Vaz de Campos Alves 

Corrêa Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1056920-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. Q. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO QUEIROZ TELES OAB - MT0010440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. B. Q. T. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

DANIEL MELLO DOS SANTOS OAB - MT11386-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1056920-07.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: SILVIO 

QUEIROZ TELES EXECUTADO: PATRIZIA SARAVY BRAGA QUEIROZ 

TELES Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença, notadamente 

quanto à divisão do direito de visitação no período de férias escolares dos 

filhos menores. Considerando que houve o trânsito em julgado da 

sentença objeto da presente ação (informações do Sistema Apolo - autos 

código 426146), nos termos do que dispõe o artigo 536, do CPC[1] , 

intime-se a executada para que, no prazo de 48 horas, cumpra o acordo 

formulado entre as partes, notadamente no que tange ao direito de 

visitação paterna em período de férias escolares, permitindo que o 

exequente exerça seu direito de visitas aos filhos menores, nos termos do 

disposto no acordo em comento. Fixo multa no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia, em caso de descumprimento do determinado 

acima, ex vi do disposto no §1º[2] , do art. 536, do CPC. Decorrido o prazo 

de 48 horas, sem o cumprimento voluntário da determinação, inicia-se o 

prazo de 15 dias para que a executada apresente sua impugnação, ex vi 

do disposto no §4º[2] , do art. 536, do CPC. Após, abra-se vista ao 

Ministério Público, por envolver direito indisponível de incapaz. Postergo a 

análise do pedido de busca e apreensão dos menores para após a 

intimação da executada nos termos acima determinado. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 18 de dezembro 

de 2019. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1052824-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE HALLAGE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1052824-46.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARCELO 

GRAMOLINI BIANCHINI RÉU: DANIELE HALLAGE Vistos etc. Trata-se de 

reintegração de posse que Marcelo Gramolini Bianchini propôs contra 

Daniele Hallage. Houve decisão ID. 26419851, sendo deferido o pedido 

liminar formulado pelo autor e, consequentemente, determinou-se a 

reintegração de posse do Requerente no apartamento número 1201, do 

Edifício Viareggio, localizado na Avenida Filinto Muller, número 1905, Bairro 

Morada do Sol, nesta Capital, incluindo todos os móveis e documentos que 

o guarnecem, bem como posse da motocicleta marca Harley Davison, 

modelo V Rod, Placa QBS-1250, Ano/Modelo 2015, Cor Preta, Gasolina, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 257 de 1000



Chassi 9321HPHJXFD802960 e Renavam número 01075330731, devendo 

a Requerida ser intimada para que no prazo de 10 (dez) dias desocupe o 

imóvel, sob pena de despejo forçado. A requerida apresentou embargos 

declaratórios (ID. 26497157), aduzindo, em suma, que não houve 

configuração de esbulho, haja vista que o afastamento do lar do 

requerido, se deu em decorrência de medida protetiva deferida por esta 

Vara Especializada de Violência contra Mulher. Ao final, requereu seja 

reconhecida a existência de contradição acima mencionada e, por 

corolário, a anulando a decisão em comento. Oportunizado, o autor 

apresentou manifestação aos embargos declaratórios, aduzindo, em 

suma, que são absurdos e não prosperam os argumentos aduzidos pela 

requerida, pois, em nada desconstituem o seu legítimo direito de ser 

reintegrado ao bem de sua posse e propriedade. Compulsando os autos, 

verifico que assiste razão a requerida, em seus embargos declaratórios, 

quando aduz que não houve configuração de esbulho, in casu, sobretudo, 

porque houve decisão nos autos de Medidas Protetivas ID. 

1049542-97.2019.8.11.0041, determinando o afastamento do agressor, 

ora autor, do lar conjugal ou local de convivência (decisão ID. 25689065). 

Verifico, ainda, que posteriormente, nos autos de Medidas Protetivas em 

comento, houve decisão ID. 26552516, aditando a decisão inicial que 

determinou o afastamento do agressor do lar e, fixou o prazo de 10 dias 

para que a vítima comprove nos autos que o imóvel em comento lhe 

pertence com exclusividade; que tem direito a meação do mesmo ou que 

esteja pleiteando, ou em vias de pleitear, em juízo, o reconhecimento 

desse direito, tendo a vítima peticionado (ID. 27201474), informando que 

ingressou com ação de reconhecimento e dissolução de união estável, na 

qual pretende a partilha dos bens e direitos adquiridos na constância da 

relação marital, dentre estes, encontra-se o apartamento duplex cobertura 

no Edifício Viraggio, objeto da presente ação de reintegração de posse, 

onde a requerida pleiteia, sobretudo, a partilha dos vultuosos pagamentos 

de parte do apartamento, dos investimentos, das benfeitorias, das 

reformas e aquisição de todos os bens móveis que guarnecem a 

residência onde o casal conviveu durante 12 anos. Veja, que em 

mencionada petição de ação de reconhecimento e dissolução de união 

estáve l  cumulada com par t i lha  de bens (autos n . 

1058839-31.2019.8.11.0041), a requerida, reconhece que o mencionado 

imóvel foi adquirido pelo autor em 1998, no entanto, a mesma esclarece 

que tal imóvel foi objeto de partilha entre o autor e sua ex-esposa, a Sra. 

Lise, onde o imóvel deveria ser vendido e revertido exclusivamente ao 

pagamento integral do valor acordado à ex-esposa (R$ 300.000,00) e, o 

autor não realizou tal venda, tendo a requerida contribuído para que o 

mesmo quitasse à obrigação de pagamento devido à ex-mulher do autor, 

referente à cota parte desta junto ao imóvel em comento. Desta forma, 

resta evidente, nesta fase, não exauriente da demanda, que a requerida 

pleiteia direito de meação sobre eventuais valores pagos pelo autor e 

benfeitorias realizados no imóvel em litígio, o que, por si só, afasta a 

existência de esbulho da mesma sobre o bem em questão. Com efeito, 

havendo ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada 

com partilha de bens proposta pela requerida em face do autor desta 

ação, onde a mesma pleiteia direito de meação sobre eventuais valores 

pagos e investidos no imóvel em litígio e, havendo decisão nos autos de 

medidas protetivas de urgência ID. 1049542-97.2019.8.11.0041, 

determinando o afastamento do agressor, ora autor, do lar do casal, não 

há que se falar em esbulho possessório e, por conseguinte, impõe-se a 

revogação parcial da decisão ID. 26419851, notadamente, no que tange a 

determinação de reintegração de posse do requerente ao apartamento em 

litígio. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: TJ/MG – Apelação 

Cível – AC 10432070149740003 MG (TJMG) - Jurisprudência • Data de 

publicação: 20/11/2018 EMENTA EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 927 , CPC - PROVA - 

INEXISTÊNCIA - BEM ARREMATADO - IMISSÃO NA POSSE POR DECISÃO 

JUDICIAL - ESBULHO AFASTADO. EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 927, CPC - PROVA - 

INEXISTÊNCIA - BEM ARREMATADO - IMISSÃO NA POSSE POR DECISÃO 

JUDICIAL - ESBULHO AFASTADO. EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 927 , CPC - PROVA - 

INEXISTÊNCIA - BEM ARREMATADO - IMISSÃO NA POSSE POR DECISÃO 

JUDICIAL - ESBULHO AFASTADO. EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 927 , CPC - PROVA - 

INEXISTÊNCIA -- BEM ARREMATADO -- IMISSÃO NA POSSE POR DECISÃO 

JUDICIAL - ESBULHO AFASTADO. Quem busca a reintegração de posse 

de um bem deve ultrapassar os requisitos legais atinentes à matéria ( CPC 

, art. 927 ), incumbindo-lhe o ônus da prova ( CPC , art. 333 , I). A imissão 

na posse por decisão judicial, em imóvel arrematado em ação de 

execução, afasta o esbulho. Grifei. TJ-RS - Apelação Cível AC 

70060282076 RS (TJ-RS) Jurisprudência • Data de publicação: 04/11/2014 

EMENTA PRELIMINARES DE DESERÇÃO DO RECURSO E DE COISA 

JULGADA AFASTADAS. MÉRITO PROVIDO. ESBULHO NÃO 

CARACTERIZADO. POSSE DECORRENTE DE ANTERIOR DECISÃO 

JUDICIAL I. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça 

já manifestou o entendimento de que, na falta de exame expresso, pelo 

Juiz ou Tribunal, do pedido de justiça gratuita, tem-se por deferido o 

benefício, em favor da facilitação do acesso à Justiça. Preliminar 

contrarrecursal rejeitada. II. Não havendo identidade de ações, não há 

como acolher a preliminar de coisa julgada, nos termos do artigo 301 , §§ 

1.º , 2.º e 3º , do CPC . III. A procedência da ação de reintegração de 

posse está condicionada à demonstração pelo autor dos requisitos 

elencados no art. 927 do CPC , consubstanciados na: a) posse anterior; b) 

a turbação ou esbulho; c) a perda da posse; e, d) a data em que ocorreu o 

ilícito. IV. Na espécie, a perda da posse do imóvel pela autora, em razão de 

decisão judicial em outra demanda, não caracteriza esbulho. V. Sentença 

reformada. PRELIMINARES AFASTADAS. APELO PROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70060282076, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 30/10/2014). Grifei. Posto 

isto, pelos fundamentos acima expendidos, acolho os embargos 

declaratórios ID. 26497167, opostos pela requerida e, por corolário, 

revogo parcialmente a decisão ID. 26419851, notadamente, no que tange a 

determinação de reintegração de posse do requerente ao apartamento 

número 1201, do Edifício Viareggio, localizado na Avenida Filinto Muller, 

número 1905, Bairro Morada do Sol, nesta Capital, incluindo todos os 

móveis e documentos que o guarnecem. Quanto aos documentos 

acostados aos autos pela requerida em sua contestação ID. 27500851, 

intime-se o autor, via DJE, para que se manifeste no prazo de 10 dias. 

Após, decorrido o prazo, volvam-me conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. 

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 387200 Nr: 1233-98.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THATIANE ELISABETH 

ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO - OAB:12.332/MT

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo 

improcedente o pedido formulado na denúncia e, por corolário, absolvo o 

réu Valdemir Carvalho, brasileiro, solteiro, montador de móveis, nascido 

em 31/03/1971, natural de Cuiabá/MT, filho de Altamiro Carvalho Filho e 

Andrelina Viegas de Moraes Carvalho, residente e domiciliado na Rua A, n. 

10, Quitinete Atalaia, Bairro Jardim dos Pinheiros, nesta Capital, nos termos 

disposto no art. 386, VII, do CPP.Procedam-se as anotações e 

comunicações constantes no artigo 1.453 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.Transitado em julgado, 

procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Isento 

de custas.P. R. I. .C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 604204 Nr: 44040-94.2019.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: klismahn santos do monte - 

OAB:20902/O

 Autos n. 604204

Auto de Prisão em Flagrante

Vistos etc.

Diante do que restou noticiado em fl. 37, defiro o pedido de fls. 34/35 e, 
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por consequência, autorizo o acusado Paulo Kleber da Silva Santana a 

retirar a tornozeleira eletrônica e revogo as cautelares de itens “1”, “2” e 

“3” da decisão de fls. 27/28.

 Não obstante, advirto o acusado da necessidade de cumprir as demais 

cautelares, como a necessidade de comparecer a todos os atos do 

processo, não se ausentar da Comarca por período superior a 7 (sete) 

dias e nem mudar de endereço sem aviso prévio.

Intime-se o acusado para que compareça ao Setor de Monitoramento 

localizado neste Fórum para retirada da tornozeleira.

Intime-se a vítima acerca da presente decisum (art. 21 da Lei n. 

11.340/2006) e para que devolva o “botão do pânico” ao Setor de 

Monitoramento.

Oficie-se ao Setor de Monitoramento informando sobre a presente 

decisão, bem como constando as qualificações das partes para cadastro 

e devidas baixas no referido setor.

Após, arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 406525 Nr: 11119-24.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119/MT

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo 

improcedente o pedido formulado na denúncia e, por corolário, absolvo o 

réu Marcelo Dias da Silva, brasileiro, solteiro, despachante, nascido em 

22/11/1975, natural de Cuiabá/MT, filho de João Dias da Silva e Rosalina 

Lucas da Silva, portador do RG n. 0827115-1 SSP/MT, na época, em lugar 

incerto e não sabido, nos termos disposto no art. 386, VII, do 

CPP.Procedam-se as anotações e comunicações constantes no artigo 

1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça.Transitado em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.Isento de custas.P. R. I. .C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 408313 Nr: 12970-98.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETERSON OZEIAS RAMALHO NUNES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo 

improcedente o pedido formulado na denúncia e, por corolário, absolvo o 

réu Petherson Ozeias Ramalho Nunes de Souza, brasileiro, convivente, 

nascido aos 13/04/1985, natural de Rondonópolis/MT, portador do RG n. 

15539547/SSP/MT, filho de Mônica Regina Nunes de Souza e Luiz Ramalha 

de Souza, residente e domiciliado na Rua F1, Quadra 01, n. 187, Bairro 

Jardim Fortaleza ou Quadra 02, Casa 68, Bairro Coxipó da Ponte, nesta 

Capital, nos termos disposto no art. 386, VII, do CPP.Procedam-se as 

anotações e comunicações constantes no artigo 1.453 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.Transitado em 

julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.Isento de custas.P. R. I. .C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 515112 Nr: 7567-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL IBRAHIM GHO MECHAILEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12503, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo 

improcedente o pedido formulado na denúncia e, por corolário, absolvo o 

réu Michel Ibrahim Gho Mechaileh, brasileiro, solteiro, dentista, nascido aos 

11/08/1987, natural de Cuiabá/MT, filho de Ivan Ricardo Gho Gonzales e 

Sumaya Mechaileh, portador do RG sob o n. 19403798 SSP/MT e do CPF n. 

027.100.441-02, podendo ser localizado na Rua Uberaba, nº 23ª, Bairro 

Jardim Mariana, nesta Capital, nos termos disposto no art. 386, VII, do 

CPP.Procedam-se as anotações e comunicações constantes no artigo 

1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça.Transitado em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.Isento de custas.P. R. I. .C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 343176 Nr: 3236-94.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO SANDOL DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, VINICIUS RAMOS 

BARBOSA - OAB:13913

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo 

improcedente o pedido formulado na denúncia e, por corolário, absolvo o 

réu Flávio Sandol de Assis, brasileiro, solteiro, portador do RG n. 9973915 

SSP/MT e do CPF 017.707.101-08, natural de Cuiabá/MT, filho de Elza 

Maria da Silva Lima e Natalino Alves de Lima, residente e domiciliado na 

Rua Principal (casa dos fundos da Igreja Assembleia de Deus), Bairro 

Coxipó do Outro, nesta Capital, nos termos disposto no art. 386, VII, do 

CPP.Procedam-se as anotações e comunicações constantes no artigo 

1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça.Transitado em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.Isento de custas.P. R. I. .C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 343443 Nr: 3513-13.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SANTOS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, 

THAMIRES MISSASSI HELLER (ESTAGIÁRIA DA UNIC) - OAB:19018/E

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo 

improcedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público e, por corolário 

impronuncio o réu, Osmar Santos Neves, brasileiro, solteiro, natural de 

Porto Seguro/BA, funileiro, portador do RG n. 6980965 SSP/MT e do CPF 

813.503.251-04, nascido em 02/09/1967, filho de Valmiro Santos Neves e 

Maria Jose F. de Araújo, residente na Avenida Primavera, Quadra 09, 

Casa 01, Bairro Novo Tempo, nesta Capital, como incurso nas sanções 

dos artigos 121, §2º, VI (feminicídio), § 2º-A, I, (violência domestica e 

familiar), c/c art. 14, inciso II (forma tentada), c/c art. 146 (constrangimento 

ilegal) c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, ex vi do artigo 414, d CPP 

.Procedam-se as anotações e comunicações constantes no artigo 1.453 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça.Transitado em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.Isento de custas.P. R. I. .C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 587622 Nr: 29319-40.2019.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR VITORIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULOSALEM PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:18220
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 Autos n. 587622

Auto de Prisão em Flagrante

Vistos etc.

Considerando que a própria vítima manifestou o desejo na devolução do 

“botão do pânico”, sendo incabível, assim, a utilização da monitoração 

eletrônica, bem como, diante do que restou noticiado pelo Setor de 

Monitoramento (fls. 69/70), autorizo o acusado Paulo Cezar Vitorio de 

Souza a retirar a tornozeleira eletrônica.

 Intime-se o acusado para que compareça ao Setor de Monitoramento 

localizado neste Fórum para retirada da tornozeleira.

Intime-se a vítima acerca da presente decisum (art. 21 da Lei n. 

11.340/2006) e para que devolva o “botão do pânico” ao Setor de 

Monitoramento.

Oficie-se ao Setor de Monitoramento informando sobre a presente 

decisão, bem como constando as qualificações das partes para cadastro 

e devidas baixas no referido setor.

Após, arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412779 Nr: 17620-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTÔNIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5.622, LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 20079, LUZIA DE CARVALHO - OAB:17700

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KELBILA MAYARA 

BORGES CAMPOS, para devo lução dos  au tos  nº 

17620-91.2015.811.0042, Protocolo 412779, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401050 Nr: 5302-76.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SJSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Azem Camargo - 

OAB:19238/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME PAES MAIOLINO - 

OAB:18274, JOSÉ ANTÔNIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - OAB:5.622, 

LUZIA DE CARVALHO - OAB:17700

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KELBILA MAYARA 

BORGES CAMPOS, para devolução dos autos nº 5302-76.2015.811.0042, 

Protocolo 401050, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446143 Nr: 23040-43.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:13.945/MT, LUZIA DE CARVALHO - OAB:17700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Azem Camargo - 

OAB:19238/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KELBILA MAYARA 

BORGES CAMPOS, para devo lução dos  au tos  nº 

23040-43.2016.811.0042, Protocolo 446143, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167387 Nr: 14690-76.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SJSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KELBILA MAYARA 

BORGES CAMPOS, para devo lução dos  au tos  nº 

14690-76.2010.811.0042, Protocolo 167387, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 582220 Nr: 24386-24.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ SOUZA RODRIGUES BONASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR ANTONIO FRANCISCO - 

OAB:22451/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a) ODAIR ANTONIO FRANCISCO, para devolução 

dos autos nº 24386-24.2019.811.0042, Protocolo 582220, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110943 Nr: 2762-84.2018.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MLSA, AMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDOS, ADSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAICE SOUZA AIZA DE 

OLIVEIRA - OAB:18.885

 Pelos motivos acima expostos:

a) Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 65/66;

b) Revogo a guarda compartilhada da criança . L. S. A., concedida em 

relação ao genitor A. de S. A., nos termos do artigo 35 do ECA;

c) Concedo a guarda provisória da criança . L. S. A., em favor da avó 

materna A. M. de O., nos termos do art. 33, do ECA;

d) Expeça-se Termo de Guarda, nos termos do art. 32 do ECA;

e) Recebo a emenda da inicial de fls. 96/97;

f) Proceda-se a inclusão do genitor. de S. A., no polo passivo da ação;

g) Fixo os Alimentos Provisórios na importância de 30% do valor do salário 

liquido do genitor. de S. A., para manutenção da filha M. L. S. A., que 

deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, a guardiã legal, Sra. A. 

M. de O.;

h) Cite-se, o requerido. de S. A., para que, caso queira, apresente defesa 

nos autos;

i) Publique-se para ciência da advogada do requerido, Laice Souza Aiza 

de Oliveira OAB/MT 18.885;

j) Após, dê-se vistas ao Ministério Público para ciência desta decisão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89451 Nr: 1896-18.2014.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MXDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS, GMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe da Costa Queiroz - 

OAB:15402, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287

 4. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Parcialmente Procedente os pedidos constantes 

na inicial e Extingo o processo com Julgamento do Mérito na forma do art. 

487, I, do CPC, para:

4.1 Confirmar a liminar de fls. 42/43, para manter a guarda do infante B. M. 

da S., em favor da avó paterna, Sra. M. X. da S.;

4.2 Revogar a liminar de fls. 42/43, quanto a Suspensão do Poder Familiar 

e Afastamento do requerido/genitor G. P. da S., em relação a criança B. M. 

da S.;

4.3 Julgar improcedente o pedido de Suspensão do Poder Familiar e 

Afastamento do requerido/genitor G. P. da S., em relação a criança B. M. 

da S.;

4.4 Fixo o direito de vistas da genitora G. M. D., ao filho B. M. da S., em 

finais de semana alternados, na residência da guardiã, Sra. M. X. da S.

4.5 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA;

4.6 Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, para ciência 

desta sentença;

4.7 Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115066 Nr: 894-37.2019.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEI, ROFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Rodrigues 

Cardoso - OAB:11.393 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6.650, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19.605, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15.555

 Trata-se, a rigor, de litispendência, pois as demandas têm coincidência de 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. De todo o modo, não 

há utilidade no prosseguimento do presente feito.

Pelos motivos expostos, Julgo Extinto o Processo, Sem Julgamento do 

Mérito, na forma do art. 485, V, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Dê-se vistas ao Ministério Público para ciência desta sentença.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem- se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40444 Nr: 602-67.2010.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTL, MdM, GLBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 40444- Marcos Moreira 

Maciel - OAB:20.929-B, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - OAB:16.290

 No presente caso a sentença transitou em julgado em 29/10/2014 (fls. 

38).

Portanto, acolho o parecer do Ministério Público de fls. 103/106, e, Julgo 

Extinto o Processo, nos termos do artigo 924, V, do CPC.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107514 Nr: 4338-49.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BRS, RDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCYLENE ANDRADE DAVILA 

SOUSA ALVES - OAB:22036/MT, WILLIAN HEMILLIESE ORACIO SILVA 

- OAB:19.289

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Dispositivo

Pelo exposto, Julgo Procedentes os pedidos constantes na inicial, e 

Extingo o Presente Processo Com Julgamento do Mérito, na forma do art. 

487, I, do CPC, para:

a) Confirmar a antecipação de tutela de fls. 26/27v, concedida em 

desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, versando 

sobre a obrigação de fornecer mensalmente 10 (dez) latas do Suplemento 

Alimentar Neocate Advance em favor da criança B. R. S.;

b) Condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá na 

obrigação de fornecer, na época, o suplemento alimentar Neocate 

Advance em favor da criança B. R. S., obrigação já adimplida que se deu 

por meio de bloqueio de verbas públicas;

c) Deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário, ex vi do 

art. 496, § 3º, inciso II, do CPC;

d) Proceda-se a devolução do saldo residual em favor dos requeridos 

Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, na proporção de 50% para 

cada, conforme extrato em anexo;

e) Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA;

f) Intimem-se. Cumpra-se;

g) Após, com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias.

h) Certifique-se o trânsito em julgado;

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115909 Nr: 1619-26.2019.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFFR, KFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17.538-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. Dispositivo

Pelo exposto, Julgo Parcialmente Procedente os pedidos, e extingo o 

presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, 

para:

a) Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, versando sobre a obrigação de realizar cirurgia cardíaca 

pediátrica com internação em UTI em favor da criança A. F. F. R.;

b) Revogar a determinação contida na decisão de fls. 24v/26, no tocante 

ao Município de Cuiabá, devendo a obrigação imposta recair 

exclusivamente sobre o requerido Estado de Mato Grosso;

c) Condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação de realizar cirurgia 

cardíaca pediátrica com TFD e internação em UTI em favor da criança A. F. 

F. R.;

d) Julgar Extinto o processo sem Julgamento do Mérito em relação ao 

Município de Cuiabá, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

e) Condenar o Estado de Mato Grosso, fundado no art. 85, do CPC, a 

pagar o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a titulo de honorários 

advocatícios;

f) Não há saldo residual a ser devolvido em favor do Estado de Mato 

Grosso, conforme extrato em anexo;

g) Deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário, ex vi do 

art. 496, § 3º, inciso II, do CPC;

h) Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA;

i) Publique-se para ciência do advogado Thiago Maganha de Lima OAB/MT 

17.538-O.

j) Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118079 Nr: 3339-28.2019.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAdSMP, PLdSMdA, JCMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleuza Alves de Oliveira - 

OAB:21.520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fundamento no art. 85 do ECA, defiro o suprimento do 

consentimento paterno e:

a) Autorizo a emissão de passaporte em favor em nome das crianças. C. 

M. P. e P. L. dos S. M. de A., com o suprimento do Consentimento Paterno;

b) Expeça-se Alvará Judicial para emissão de passaporte;
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c) Em relação à viagem ao exterior deverão os Requerentes informar o 

local de destino e a data de ida e volta para emissão do Alvará Judicial, 

inclusive anexando os comprovantes das passagens aéreas;

d) Citem os Requeridos nos endereços indicados às fls. 23;

e) Publique-se para ciência da advogada Cleuza Alves de Oliveira OAB/MT 

21.520.

 f) Dê-se vistas ao Ministério Público, para ciência desta decisão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118511 Nr: 3711-74.2019.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, AMLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDA, GCDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NASCIMENTO 

RAMALHO - OAB:24.405, ELENICE SCHMIDT BATISTA - OAB:16.790

 Vistos etc...,

1) Intimem-se os Requeridos. R. de A. e G. C. da S. R., cientificando-os de 

que deverão cumprir a determinação judicial de Afastamento em relação à 

criança A. M. L. de A., sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento;

2) Encaminhem-se cópia da decisão de fls. 56/57, do mandado de citação 

e intimação de fls. 246/247 e do Termo de comparecimento e declarações 

de fls. 250, do parecer do Ministério Público de fls. 248/249, para apurar 

possível prática do crime de desobediência a decisão judicial;

3) O Ministério Público arrolou testemunhas às fls. 11. Já os Requeridos 

arrolaram suas testemunhas às fls. 113;

4) Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 01/04/2020 às 

15:00 horas;

5) Intimem-se os genitore.J E. C. de A. e C. L. dos S., alertando-os de que 

deverão comparecer acompanhados da criança A. M. L. de A.;

6) Intimem-se os Requeridos Alex Rabelo de Araújo e Gilvane Claudilene 

da Silva Rabelo;

7) Intimem-se as testemunhas arrolada pelo Ministério Público de fls. 11;

8) Notifique-se o Ministério Público para ciência da audiência acima 

designada;

9) Publique-se para ciência dos advogados Elenice Schmidt Batista 

OAB/MT 16790 e Daniel Nascimento Ramalho OAB/MT 24405, para que, 

cumpra o disposto no art. 455, do CPC, em relação as testemunhas 

arroladas às fls. 61.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 114653 Nr: 581-76.2019.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMdSN, MLSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romilson Alexandre da Silva - 

OAB:22661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessika Christye San Martin 

Maciel - OAB:21562

 Vistos etc...,

1) Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para ciência 

do relatório do Estudo Psicossocial de fls. 681/384 e manifestação sobre o 

pedido de fls. 689/691;

2) Intime-se a Requerente dando lhe ciência de que está agendada 

consulta psicológica para a criança M.L.S.S., no dia 08/02/2020, na 

Policlinica do Cóxipo, ambulatório, às 13:00 horas, com a psicóloga 

Rosymeyre Saldanha de Almeida, conforme se vê do documento de fls. 

685, devendo a responsável encaminhá-la para atendimento;

3) Sem prejuízo do cumprimento dos itens acima, designo Audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 14/04/2020 às 14:00 horas;

4) Intime-se a Requerente no endereço indicado às fls. 678, alertando-a de 

que deverá estar acompanhada da infante Maria Luiza;

5) Intime-se o Requerido Juzias dos Santos;

6) Publique-se para ciência dos advogados Romilson Alexandre da Silva 

OAB/MT OAB/MT 22661/O, e Dra. Jessika Christye San Martin Maciel 

OAB/MT 21562/O.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 113065 Nr: 4459-43.2018.811.0063

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JBDL, VDRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN COLETA DUARTE - 

OAB:25.266/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1) Declaro encerrada a instrução processual;

 2) Dê-se vistas as partes para que apresentem as Alegações Finais;

 3) Após, voltem-me conclusos para sentença.

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 112515 Nr: 4029-91.2018.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson da Silva - OAB:17056

 Pelo MM. Juiz foi deliberado: “Homologo a desistência das demais 

testemunhas”. “Declaro encerrada a instrução processual. Concedo o 

prazo sucessivo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais. Saem 

os presentes intimados. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se”.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008769-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DIAS DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA SOARES DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente apresentou, em 

seus cálculos, valor diverso do cheque apresentado no id. 24157990. Isto 

posto, intime-se a requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

proceda à correção das inconsistências apresentadas no cálculo 

encartado no id. 24158392, e traga aos autos o valor exequendo 

devidamente corrigido. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010301-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DINIZ MENDES DA COSTA 96263555149 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEYTON ROBSON CARDOSO DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Analisando os autos, verifica-se que no contrato apresentado no evento 

id. 24508076 não constam as assinaturas das duas testemunhas. Desse 

modo, emende o exequente a inicial em 05 (cinco) dias, apresentando 

outro título executivo que contenha os requisitos de certeza, exigibilidade 

e liquidez, sob pena de extinção. Cumpra-se EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010860-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE LAERCIO SCHNEIDER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - 

DETRAN/MT (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Em atenta análise dos autos verifico que o presente processo deve ser 

direcionado ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Uma vez que verifico 

que os promovidos, Estado de Mato Grosso e DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, se tratam de 

pessoas jurídicas de direito público, razão pela qual o Juizado Especial 

Cível é incompetente para proceder com a citação da reclamada. Assim, 

DECLINO da competência para processar e julgar o presente feito, em 

favor daquele Juizado, DETERMINANDO a redistribuição deste feito ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta Capital. Intime-se. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021441-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021441-73.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO DAROLD, 

BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021447-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021447-80.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SEBASTIANA 

FERREIRA LEMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIMONE APARECIDA 

MENDES PEREIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004753-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT7931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUMARA DA S PRADO (REQUERIDO)

JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Defiro a petição encartada no id. 25033521, para citação da parte 

Reclamada,via Oficial de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009106-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN ARAKE SETUGUTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Incorrendo pagamento 

e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos 

para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, intime-se o 

credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos para 

extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009228-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDO GOMES DAMASCENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Incorrendo pagamento 

e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos 

para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, intime-se o 

credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos para 

extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009348-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO RIBEIRO PRIMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO MARTINS 35817895668 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Incorrendo pagamento 
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e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos 

para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, intime-se o 

credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos para 

extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009771-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA AUXILIADORA INFANTINO DE GOIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Incorrendo pagamento 

e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos 

para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, intime-se o 

credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos para 

extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009882-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO JANGADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Incorrendo pagamento 

e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos 

para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, intime-se o 

credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos para 

extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010011-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO JANGADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR GOMES EDUARDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Incorrendo pagamento 

e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos 

para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, intime-se o 

credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos para 

extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010349-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILSON COSTA ROLIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Incorrendo pagamento 

e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos 

para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, intime-se o 

credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos para 

extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010785-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVANIA LOPES DE MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Incorrendo pagamento 

e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos 

para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, intime-se o 

credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos para 

extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021451-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINE GAIAO GENTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES NESPOLO OAB - MT0016796A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021451-20.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCINE 

GAIAO GENTIL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL ALVES 

NESPOLO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010857-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELMITON PAULO MOREIRA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Incorrendo pagamento 

e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos 

para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, intime-se o 

credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos para 

extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021478-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PINTO SILVA FERRO OAB - MT25962/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021478-03.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SEBASTIANA 

APARECIDA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL PINTO 

SILVA FERRO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021492-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TORQUATO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021492-84.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

TORQUATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SARA DE LOURDES 

SOARES ORIONE E BORGES POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021269-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ANGELO ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1021269-34.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CLAUDIA FELICIO GARCIA - MT19292-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 09:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003856-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDO JOSE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA OAB - MT21608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003856-08.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - MT21608/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

02/10/2019 Hora: 10:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 21 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003856-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDO JOSE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA OAB - MT21608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

1003856-08.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: LUCIANA 

GOULART PENTEADO - SP167884-O , para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005819-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DE ALMEIDA CARDOZO CANDIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005819-51.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM - MT15131/O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

15/10/2019 Hora: 10:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 
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Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005819-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DE ALMEIDA CARDOZO CANDIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

1005819-51.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MILENA 

LAURA MEDEIROS DE AMORIM - MT15131/O , para querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007443-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY SILVA DE ALMEIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS - ABSP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO CESAR BEZERRA E SILVA DE FREITAS OAB - CE40538 

(ADVOGADO(A))

JESSYCA MONTENEGRO LEMOS OAB - CE39052 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007443-38.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - MT8428-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 24/10/2019 

Hora: 11:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007443-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY SILVA DE ALMEIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS - ABSP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO CESAR BEZERRA E SILVA DE FREITAS OAB - CE40538 

(ADVOGADO(A))

JESSYCA MONTENEGRO LEMOS OAB - CE39052 (ADVOGADO(A))

 

1007443-38.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: HERLEN 

CRISTINE PEREIRA KOCH - MT8428-O , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca do trânsito em julgado, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004715-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004715-24.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - MT0010455A, PAULO HENRIQUE 

GAIVA MUZZI - MT0008337A-O , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 08/10/2019 Hora: 

12:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 29 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004715-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

1004715-24.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184-A, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - MS13116-S , para, querendo, apresentar, no prazo 

de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008398-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTUNES DE LIMA (REQUERENTE)

DOROTEIA DE FATIMA KLOSS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008398-69.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JULLIANA LETICIA DO CARMO - MT0012261A-O Advogado do(a) 

REQUERENTE: JULLIANA LETICIA DO CARMO - MT0012261A-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC 

Data: 31/10/2019 Hora: 08:30 , que será realizada no CEJUSC DOS 
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JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 19 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008398-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTUNES DE LIMA (REQUERENTE)

DOROTEIA DE FATIMA KLOSS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008398-69.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JULLIANA LETICIA DO CARMO - MT0012261A-O Advogado do(a) 

REQUERENTE: JULLIANA LETICIA DO CARMO - MT0012261A-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC 

Data: 31/10/2019 Hora: 08:30 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 19 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008398-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTUNES DE LIMA (REQUERENTE)

DOROTEIA DE FATIMA KLOSS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1008398-69.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JULLIANA 

LETICIA DO CARMO - MT12261-O Advogado do(a) REQUERENTE: 

JULLIANA LETICIA DO CARMO - MT12261-O , para, querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010156-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILENIA ANTONIA CORREA DE LARA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA OLIVIA ARTMANN OAB - MT26806/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

1010156-83.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNA 

OLIVIA ARTMANN - MT26806/O ,para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010156-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILENIA ANTONIA CORREA DE LARA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA OLIVIA ARTMANN OAB - MT26806/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

1010156-83.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MS13116-S , para, querendo, 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004753-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT7931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUMARA DA S PRADO (REQUERIDO)

JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1004753-36.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: VANIA 

MARIA CARVALHO - MT7931-O , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 

09:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003537-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

 

1003537-40.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: EVALDO 

LUCIO DA SILVA - MT10462-O , para que efetue o cumprimento voluntário 

da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003694-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA SANTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))
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1003694-13.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXECUTADO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O , para se manifestar, 

Considerando o trânsito em julgado, bem como a procedência do pedido 

contraposto, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021512-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDAIK NASCIMENTO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021512-75.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WANDAIK 

NASCIMENTO MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003719-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR BOMDESPACHO DA COSTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

1003719-26.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A para que efetue o 

cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004654-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEDROSO CARVALHO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004654-66.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

MILTON SOARES NETO - MT0015834A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

08/10/2019 Hora: 11:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 27 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004654-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEDROSO CARVALHO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

1004654-66.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: MILTON 

SOARES NETO - MT0015834A , para se manifestar, Considerando o 

trânsito em julgado, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004157-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004157-52.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

03/10/2019 Hora: 10:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 22 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004157-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

 

1004157-52.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXECUTADO: DENNER DE 

BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A , para se manifestar, 

no prazo de 5 dias, Considerando o trânsito em julgado, bem como a 

procedência do pedido contraposto,requerendo o que de direito. .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021521-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALAFI PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021521-37.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:WALAFI 

PINHEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 
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à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004650-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA DE OLIVEIRA DINIZ OAB - GO31716 (ADVOGADO(A))

ARYANE MARTINS SANTANA OAB - GO47642 (ADVOGADO(A))

HOSANA ALVES DE LIMA OAB - DF45587 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004650-29.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

08/10/2019 Hora: 10:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 27 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004650-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA DE OLIVEIRA DINIZ OAB - GO31716 (ADVOGADO(A))

ARYANE MARTINS SANTANA OAB - GO47642 (ADVOGADO(A))

HOSANA ALVES DE LIMA OAB - DF45587 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLIN NATHANY DA SILVA QUADROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

1004650-29.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) EXECUTADO: HOSANA 

ALVES DE LIMA - DF45587, ERIKA DE OLIVEIRA DINIZ - GO31716, 

ARYANE MARTINS SANTANA - GO47642 ,Considerando o trânsito em 

julgado, bem como a procedência do pedido contraposto,para requerer o 

que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021524-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA FRANZ CORDEIRO GOGOLIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021524-89.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:KELLY CRISTINA 

FRANZ CORDEIRO GOGOLIN POLO PASSIVO: MERCADOLIVRE.COM 

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004263-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004263-14.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO 

JOSE DOS SANTOS - MT0016263A , da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/10/2019 

Hora: 09:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 23 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004263-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1004263-14.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O , para que efetue o 

cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003642-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLANGE OLIVEIRA MONTEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON WAGNER DA SILVA CORREA OAB - MT18066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003642-17.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

DALTON WAGNER DA SILVA CORREA - MT18066/O-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 01/10/2019 Hora: 11:00 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 20 de agosto de 2019.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003642-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLANGE OLIVEIRA MONTEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON WAGNER DA SILVA CORREA OAB - MT18066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

1003642-17.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: DALTON 

WAGNER DA SILVA CORREA - MT18066-O , para, querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003270-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILVA GALDINO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003270-68.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - MT21892/O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

02/10/2019 Hora: 08:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 21 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003270-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILVA GALDINO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

1003270-68.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: BENEDITO 

FERREIRA PAES SOBRINHO - MT21892/O , para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021530-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MIGUEL SAMPAIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021530-96.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON MIGUEL 

SAMPAIO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021531-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEY RAMSAY GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021531-81.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSELEY 

RAMSAY GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002448-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002448-79.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DOMINGAS 

DA SILVA GONCALVES REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. 

DOMINGAS DA SILVA GONÇALVES ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A. Em síntese, alegou 

que desconhece o crédito reivindicado pela parte promovida que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome (id. 22545113). Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na id. 24496426 e sustentou inexistência de restrição, 

relação jurídica, inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, 

arguiu pela improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada na id. 24220389 e impugnação à contestação na id. 24737507. É 

a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência do crédito em favor da parte promovida e 

o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança de dívida desconhecida. A cobrança de dívida, por 

qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como a inclusão de restritivo de 
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crédito em nome do devedor, é necessário que o credor tenha prova do 

seu crédito, visto que se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 

373, inciso I, do CPC). Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DA PARTE AUTORA - PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações 

declaratórias de inexistência de dívida, cabe à parte requerida a prova do 

liame negocial questionado e da origem do débito que motivou a 

negativação do nome da parte autora - Em suma, caberia à parte ré 

comprovar que a parte autora estava inadimplente com obrigação 

expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; ônus do qual a 

requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$1.321,43 (id. 

22545113). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado nos autos apenas faturas, telas de sistemas e 

relatórios (id. 24496426 a 24496434), as quais não têm o condão 

probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (id. 22545113), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 

1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) 

(STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016). 

Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente 

caso, visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido nestes 

autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...) RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$1.321,43), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$ 4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de 

R$1.321,43 (hum mil, trezentos e vinte um reais e quarenta três centavos); 

b) determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, providencie a 

exclusão do restritivo de crédito em nome da parte promovente, sob pena 

de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser 

intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da 

obrigação (Súmula 410 do STJ); c) condenar a parte promovida a pagar a 

parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (id. 22545113 – 

02/06/2017) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 
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encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002448-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002448-79.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DOMINGAS 

DA SILVA GONCALVES REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. 

DOMINGAS DA SILVA GONÇALVES ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A. Em síntese, alegou 

que desconhece o crédito reivindicado pela parte promovida que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome (id. 22545113). Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na id. 24496426 e sustentou inexistência de restrição, 

relação jurídica, inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, 

arguiu pela improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada na id. 24220389 e impugnação à contestação na id. 24737507. É 

a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência do crédito em favor da parte promovida e 

o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança de dívida desconhecida. A cobrança de dívida, por 

qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como a inclusão de restritivo de 

crédito em nome do devedor, é necessário que o credor tenha prova do 

seu crédito, visto que se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 

373, inciso I, do CPC). Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DA PARTE AUTORA - PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações 

declaratórias de inexistência de dívida, cabe à parte requerida a prova do 

liame negocial questionado e da origem do débito que motivou a 

negativação do nome da parte autora - Em suma, caberia à parte ré 

comprovar que a parte autora estava inadimplente com obrigação 

expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; ônus do qual a 

requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$1.321,43 (id. 

22545113). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado nos autos apenas faturas, telas de sistemas e 

relatórios (id. 24496426 a 24496434), as quais não têm o condão 

probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 
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segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (id. 22545113), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 

1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) 

(STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016). 

Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente 

caso, visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido nestes 

autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...) RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$1.321,43), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$ 4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de 

R$1.321,43 (hum mil, trezentos e vinte um reais e quarenta três centavos); 

b) determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, providencie a 

exclusão do restritivo de crédito em nome da parte promovente, sob pena 

de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser 

intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da 

obrigação (Súmula 410 do STJ); c) condenar a parte promovida a pagar a 

parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (id. 22545113 – 

02/06/2017) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003104-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEBALHOS SANTANA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003104-36.2019.8.11.0001 INTERESSADO: RODRIGO 

SEBALHOS SANTANA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

RODRIGO SEBALHOS SANTANA ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Em síntese, alegou 

que é correntista do banco reclamado e no início do mês de julho/2019 

solicitou a portabilidade para recebimento dos seus proventos em sua 

conta poupança, na mesma agência. Sustentou que seu salário é 

creditado pelo Estado de Mato Grosso, em sua conta bancária, todavia, o 

banco reclamado, sem a sua autorização e sem amparo legal, reteve e 

mantém retido seus proventos no importe de R$ 4.147,88 até a propositura 

desta ação (ID 22663698, 22663699, 22663709). Ao final, postulou pela 

obrigação de fazer, indenização por danos materiais e morais. A 

antecipação de tutela foi concedida no ID 22760295. Devidamente citada, a 

parte promovida apresentou contestação no ID 24057204 e arguiu a 

preliminar de inépcia da inicial. No mérito, sustentou que o promovente 

possui atualmente a operação de crédito que se encontra em atraso por 

falta de pagamento, e que os débitos são debitados diretamente na conta 

corrente do mesmo, inexistência de conduta ilícita, ausência de dano 

material e moral. Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 24187635 e impugnação à 

contestação no ID 24340262. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Inépcia da inicial. 

documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 
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deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

promovente juntou todos os documentos necessários demonstrando a 

retenção dos seus proventos comprovando a existência do direito 

material. Portanto, a preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a legitimidade da 

retenção salarial, o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Descontos sem autorização. 

Autotutela As instituições financeiras são depositárias do dinheiro de seus 

clientes, não podendo dele dispor sem expressa autorização. Nesse 

sentido tem sido jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO DE 

DESCONTOS EM CONTA CORRENTE SEM PROVA DE AUTORIZAÇÃO DO 

CONSUMIDOR. 1. Mostra-se indevida a realização de descontos na conta 

corrente do consumidor, a título de recuperação de débitos em atraso, 

sem prova da autorização expressa do correntista ou mesmo da origem e 

do quantum debeatur. 2. Em consequência, vai confirmada a sentença no 

que se refere à vedação à realização de novos descontos a este título e 

condenação da instituição financeira à repetição dos valores debitados, 

com correção monetária pelo IGPM a partir da realização de cada 

desconto e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. 3. Diante das 

especificidades do caso sob comento, vai mantida a multa diária arbitrada 

na instância de origem, em razão da imposição de obrigação de não fazer, 

limitada a sua incidência ao período de 30 dias. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70052120508, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo 

Brum, Julgado em 13/12/2012) AGRAVO INTERNO (ART. 557 , § 1º , DO 

CPC ). RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE INTERNET NÃO 

CONTRATADO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE SEM A AUTORIZAÇÃO 

EXPRESSA DO CORRENTISTA. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. Valor fixado na origem mantida no 

valor de R$ 6.000,00, observadas as peculiaridades do caso concreto, 

bem como a natureza jurídica da condenação e os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 

Honorários mantidos em 15% sobre o valor atualizado da condenação, 

nos termos do art. 20 , § 3º do CPC . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 

(Agravo Nº 70052353158, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 19/12/2012) Uma nova 

súmula do STJ, de nº 603, aprovada pela 2ª seção do Tribunal na última 

quinta-feira, 22, afirma que: “É vedado ao banco mutuante reter em 

qualquer extensão o salário, os vencimentos e/ou proventos de 

correntista para adimplir o mútuo comum contraído, ainda que haja cláusula 

contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem 

salarial consignada, com desconto em folha de pagamento, que possui 

regramento legal específico e admite a retenção de percentual.” No caso 

concreto, a parte reclamante alega que teve valores debitados em sua 

conta corrente, indevidamente, a título de “empréstimo”, relativo a dívida 

existente, bem como que não autorizou esse procedimento. A instituição 

financeira reclamada, por sua vez, defende o procedimento, aduzindo que 

o débito é referente a financiamento, cujo contrato de adesão autoriza 

esse procedimento. Em análise à prova dos autos, verifico que a parte 

reclamada não nega a realização dos descontos e não se desincumbiu do 

ônus de provar que o contrato que originou os débitos em conta corrente 

autorizava expressamente esse procedimento. Importante ressaltar que o 

“COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO” juntado com a contestação não traz a 

assinatura do consumidor, e, muito menos, há qualquer prova de que foi 

ao menos entregue a ela. Portanto, não havendo prova da autorização do 

consumidor para o procedimento de desconto em conta corrente, tal 

atitude se mostra abusiva, com características, inclusive, de autotutela, o 

que é vedado pelo ordenamento jurídico, caracterizando ato ilícito. Dano 

material Quem ocasiona dano material a outrem tem o dever de indenizá-lo 

(artigo 186 do Código Civil). Nos termos do artigo 402 do Código Civil, o 

dano material pode ser materializado tanto na modalidade de perdas 

emergentes quanto na modalidade de lucros cessantes. 

Independentemente da modalidade de dano material, diferentemente do 

dano moral, este não se presume, deve ser integralmente comprovado. 

Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS 

E VERBAIS. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. De outro norte, no que se refere à 

indenização por danos materiais, nada há a ser provido. O dano material 

deve sempre estar devidamente demonstrado a conferir juridicidade à 

pretensão condenatória respectiva. 7. Na hipótese, não há sequer 

indicação do modelo do celular e óculos que a autora alega terem sido 

danificados. A existência e a extensão dos danos que alega haver sofrido 

não encontram, assim, suporte nos autos, e à evidência, não podem ser 

presumidos. Com efeito, não se julga ressarcimento de dano por 

verossimilhança e sim com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico, 

onde a prova deve ser robusta e irretorquível, não se afigurando 

adequada a condenação por danos hipotéticos ou mera presunção. (...) 

(TJ-DF - ACJ: 20150610060419, Relator: SANDRA REVES VASQUES 

TONUSSI, Data de Julgamento: 02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise do caso, nota-se que a parte 

reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de perdas 

emergentes em decorrência da retenção de seu provento, no valor de 

R$4.147,88. Em exame do conjunto probatório, mormente quanto aos 

documentos juntados com a inicial (ID 22754424), nota-se que o dano 

material encontra-se devidamente comprovado no valor postulado, 

contudo, verifica-se no ID 24057217 que o mesmo foi estornado, conforme 

determinação judicial no ID 22760295. Repetição de indébito. Havendo 

valor pago a maior ou indevidamente, conforme preconiza o artigo 876 do 

Código Civil, todo aquele que receber quantia indevida, tem a obrigação a 

restituí-la. Assim sendo, importante consignar que, nos termos do artigo 

42, parágrafo único, do CDC, a restituição deve ser o dobro do que pagou, 

caso o credor tenha agido com má-fé. Neste sentido: AGRAVO INTERNO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO 

CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Em análise do caso concreto e 

com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente 

quanto aos documentos juntados no ID 22754424, nota-se que houve a 

retenção indevida no valor total de R$4.147,88. Todavia, considerando que 

a retenção indevida foi ocasionado com base no empréstimo devidamente 

pactuado, não vislumbro que haja má-fé que justifique a repetição de 

indébito em dobro, devendo o valor ser restituído de forma simples. Dano 

moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 
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DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do 

uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o 

dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado 

empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em 

contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a 

constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a 

contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição de descontos 

mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do 

pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em 

se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não 

p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 9 0 7 6 8 2 2 0 1 6 8 2 6 0 2 2 4  S P 

1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/02/2017) Em exame do caso concreto, com base no documento juntado 

no ID 22754424, pode-se afirmar que a retenção indevida em conta 

corrente, no valor de R$4.147,88, sem o correspondente reembolso, com 

reembolso após determinação judicial é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de 

valor significativo. Isto porque este fato tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade financeira é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$ 4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 1) 

rejeitar a preliminar arguida; 2) julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: a) confirmar os efeitos da tutela 

provisória de urgência deferida no ID 22760295, remetendo a discussão 

quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de 

sentença para que não haja violação do princípio do contraditório; b) 

determinar que a parte promovida, se abstenha de realizar futuras 

retenções integrais do salário, sob pena de multa diária de R$200,00, 

limitada a R$12.000,00; c) determinar que os proventos sejam transferidos 

para a conta poupança; d) indeferir o pleito indenizatório pelos danos 

materiais; e) condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (27/08/2019, ID 23083906) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

----------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003104-36.2019.8.11.0001 INTERESSADO: RODRIGO 

SEBALHOS SANTANA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

RODRIGO SEBALHOS SANTANA ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Em síntese, alegou 

que é correntista do banco reclamado e no início do mês de julho/2019 

solicitou a portabilidade para recebimento dos seus proventos em sua 

conta poupança, na mesma agência. Sustentou que seu salário é 

creditado pelo Estado de Mato Grosso, em sua conta bancária, todavia, o 

banco reclamado, sem a sua autorização e sem amparo legal, reteve e 

mantém retido seus proventos no importe de R$ 4.147,88 até a propositura 

desta ação (ID 22663698, 22663699, 22663709). Ao final, postulou pela 

obrigação de fazer, indenização por danos materiais e morais. A 

antecipação de tutela foi concedida no ID 22760295. Devidamente citada, a 

parte promovida apresentou contestação no ID 24057204 e arguiu a 

preliminar de inépcia da inicial. No mérito, sustentou que o promovente 

possui atualmente a operação de crédito que se encontra em atraso por 

falta de pagamento, e que os débitos são debitados diretamente na conta 

corrente do mesmo, inexistência de conduta ilícita, ausência de dano 

material e moral. Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 24187635 e impugnação à 

contestação no ID 24340262. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Inépcia da inicial. 

documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

promovente juntou todos os documentos necessários demonstrando a 

retenção dos seus proventos comprovando a existência do direito 

material. Portanto, a preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a legitimidade da 

retenção salarial, o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Descontos sem autorização. 

Autotutela As instituições financeiras são depositárias do dinheiro de seus 

clientes, não podendo dele dispor sem expressa autorização. Nesse 

sentido tem sido jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO DE 

DESCONTOS EM CONTA CORRENTE SEM PROVA DE AUTORIZAÇÃO DO 

CONSUMIDOR. 1. Mostra-se indevida a realização de descontos na conta 

corrente do consumidor, a título de recuperação de débitos em atraso, 

sem prova da autorização expressa do correntista ou mesmo da origem e 

do quantum debeatur. 2. Em consequência, vai confirmada a sentença no 

que se refere à vedação à realização de novos descontos a este título e 

condenação da instituição financeira à repetição dos valores debitados, 

com correção monetária pelo IGPM a partir da realização de cada 

desconto e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. 3. Diante das 

especificidades do caso sob comento, vai mantida a multa diária arbitrada 

na instância de origem, em razão da imposição de obrigação de não fazer, 

limitada a sua incidência ao período de 30 dias. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70052120508, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo 

Brum, Julgado em 13/12/2012) AGRAVO INTERNO (ART. 557 , § 1º , DO 

CPC ). RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE INTERNET NÃO 

CONTRATADO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE SEM A AUTORIZAÇÃO 

EXPRESSA DO CORRENTISTA. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. Valor fixado na origem mantida no 

valor de R$ 6.000,00, observadas as peculiaridades do caso concreto, 

bem como a natureza jurídica da condenação e os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 

Honorários mantidos em 15% sobre o valor atualizado da condenação, 

nos termos do art. 20 , § 3º do CPC . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 

(Agravo Nº 70052353158, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 19/12/2012) Uma nova 

súmula do STJ, de nº 603, aprovada pela 2ª seção do Tribunal na última 

quinta-feira, 22, afirma que: “É vedado ao banco mutuante reter em 

qualquer extensão o salário, os vencimentos e/ou proventos de 

correntista para adimplir o mútuo comum contraído, ainda que haja cláusula 

contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem 

salarial consignada, com desconto em folha de pagamento, que possui 

regramento legal específico e admite a retenção de percentual.” No caso 

concreto, a parte reclamante alega que teve valores debitados em sua 

conta corrente, indevidamente, a título de “empréstimo”, relativo a dívida 

existente, bem como que não autorizou esse procedimento. A instituição 

financeira reclamada, por sua vez, defende o procedimento, aduzindo que 

o débito é referente a financiamento, cujo contrato de adesão autoriza 

esse procedimento. Em análise à prova dos autos, verifico que a parte 

reclamada não nega a realização dos descontos e não se desincumbiu do 

ônus de provar que o contrato que originou os débitos em conta corrente 

autorizava expressamente esse procedimento. Importante ressaltar que o 

“COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO” juntado com a contestação não traz a 

assinatura do consumidor, e, muito menos, há qualquer prova de que foi 

ao menos entregue a ela. Portanto, não havendo prova da autorização do 

consumidor para o procedimento de desconto em conta corrente, tal 

atitude se mostra abusiva, com características, inclusive, de autotutela, o 

que é vedado pelo ordenamento jurídico, caracterizando ato ilícito. Dano 

material Quem ocasiona dano material a outrem tem o dever de indenizá-lo 

(artigo 186 do Código Civil). Nos termos do artigo 402 do Código Civil, o 

dano material pode ser materializado tanto na modalidade de perdas 

emergentes quanto na modalidade de lucros cessantes. 

Independentemente da modalidade de dano material, diferentemente do 

dano moral, este não se presume, deve ser integralmente comprovado. 

Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS 

E VERBAIS. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. De outro norte, no que se refere à 

indenização por danos materiais, nada há a ser provido. O dano material 

deve sempre estar devidamente demonstrado a conferir juridicidade à 

pretensão condenatória respectiva. 7. Na hipótese, não há sequer 

indicação do modelo do celular e óculos que a autora alega terem sido 

danificados. A existência e a extensão dos danos que alega haver sofrido 

não encontram, assim, suporte nos autos, e à evidência, não podem ser 

presumidos. Com efeito, não se julga ressarcimento de dano por 

verossimilhança e sim com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico, 

onde a prova deve ser robusta e irretorquível, não se afigurando 

adequada a condenação por danos hipotéticos ou mera presunção. (...) 

(TJ-DF - ACJ: 20150610060419, Relator: SANDRA REVES VASQUES 

TONUSSI, Data de Julgamento: 02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 
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DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise do caso, nota-se que a parte 

reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de perdas 

emergentes em decorrência da retenção de seu provento, no valor de 

R$4.147,88. Em exame do conjunto probatório, mormente quanto aos 

documentos juntados com a inicial (ID 22754424), nota-se que o dano 

material encontra-se devidamente comprovado no valor postulado, 

contudo, verifica-se no ID 24057217 que o mesmo foi estornado, conforme 

determinação judicial no ID 22760295. Repetição de indébito. Havendo 

valor pago a maior ou indevidamente, conforme preconiza o artigo 876 do 

Código Civil, todo aquele que receber quantia indevida, tem a obrigação a 

restituí-la. Assim sendo, importante consignar que, nos termos do artigo 

42, parágrafo único, do CDC, a restituição deve ser o dobro do que pagou, 

caso o credor tenha agido com má-fé. Neste sentido: AGRAVO INTERNO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO 

CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Em análise do caso concreto e 

com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente 

quanto aos documentos juntados no ID 22754424, nota-se que houve a 

retenção indevida no valor total de R$4.147,88. Todavia, considerando que 

a retenção indevida foi ocasionado com base no empréstimo devidamente 

pactuado, não vislumbro que haja má-fé que justifique a repetição de 

indébito em dobro, devendo o valor ser restituído de forma simples. Dano 

moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do 

uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o 

dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado 

empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em 

contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a 

constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a 

contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição de descontos 

mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do 

pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em 

se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não 

p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 9 0 7 6 8 2 2 0 1 6 8 2 6 0 2 2 4  S P 

1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/02/2017) Em exame do caso concreto, com base no documento juntado 

no ID 22754424, pode-se afirmar que a retenção indevida em conta 

corrente, no valor de R$4.147,88, sem o correspondente reembolso, com 

reembolso após determinação judicial é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de 

valor significativo. Isto porque este fato tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade financeira é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$ 4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 1) 

rejeitar a preliminar arguida; 2) julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: a) confirmar os efeitos da tutela 

provisória de urgência deferida no ID 22760295, remetendo a discussão 

quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de 

sentença para que não haja violação do princípio do contraditório; b) 

determinar que a parte promovida, se abstenha de realizar futuras 

retenções integrais do salário, sob pena de multa diária de R$200,00, 

limitada a R$12.000,00; c) determinar que os proventos sejam transferidos 

para a conta poupança; d) indeferir o pleito indenizatório pelos danos 

materiais; e) condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 
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do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (27/08/2019, ID 23083906) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

----------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002752-78.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SILVANE 

CARDINAL SCHNEIDER REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. 

SILVANE CARDINAL SCHNEIDER ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do LATAM LINHAS AÉREAS S/A. Em síntese, 

alegou que no dia 05/03/2018 adquiriu 04 passagens aéreas de ida e volta 

com destino a São Paulo, com data de embarque agendada para o dia 

23/05/2018. Sustentou que devido a sua atuação profissional adiantou sua 

viagem de ida através de outra empresa aérea com data de embarque no 

dia 21/05/2018, contudo, ao tentar realizar o checkin de retorno para 

Cuiabá, no dia 28/05/2018, não obteve êxito porque a mesma se 

encontrava cancelada, mesmo estando paga. Desta forma, foi obrigada a 

adquirir outra passagem aérea no mesmo voo no valor de R$ 1.191,73. Ao 

final, postulou indenização por danos materiais e morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação na id. 24133524 e 

sustentou a legalidade do no show, e que a mesma pagou uma taxa para 

remarcação do bilhete, visto que, no caso de não embarque os demais 

trechos da viagem são cancelados, ausência de danos materiais e morais. 

Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos. Ata da audiência de 

conciliação acostada na id. 24273038 e impugnação à contestação 

apresentada na id. 24421221. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a falha na prestação 

de serviços decorrente de no show e a existência de fatores suficientes 

para a caracterização do dano material e moral. Assim, estando delimitado 

o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cancelamento da volta em caso de 

no show na ida. Embora o artigo 19 da Resolução 400/2016 da ANAC 

autorize a companhia aérea o cancelamento da passagem de volta em 

caso de não comparecimento do passageiro para embarque no trajeto de 

ida (no show), esta prática é considerada abusiva. O cancelamento da 

passagem neste caso é abusivo, visto que afronta os direitos básicos do 

consumidor, pois lhe proporciona empobrecimento sem causa e aplicação 

de sanção desproporcional. Neste sentido é o entendimento do STJ: 

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO 

DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA 

ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO 

PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO DA 

VIAGEM DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. 

FALTA DE RAZOABILIDADE. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. 

VENDA CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

DEVIDA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, se a matéria 

em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu 

pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à 

pretensão da parte recorrente. 2. É abusiva a prática comercial 

consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da 

passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se 

apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos 

básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a 

falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na 

informação sobre os produtos e serviços prestados. 3. Configura-se o 

enriquecimento ilícito, no caso, no momento em que o consumidor, ainda 

que em contratação única e utilizando-se de tarifa promocional, adquire o 

serviço de transporte materializado em dois bilhetes de embarque 

autônomos e vê-se impedido de fruir um dos serviços que contratou, o 

voo de volta. 4. O cancelamento da passagem de volta pela empresa 

aérea significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o 

consumidor pagou, caracterizando, claramente, o cumprimento adequado 

do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado pela 

outra, não bastasse o surgimento de novo dispêndio financeiro ao 

consumidor, dada a necessidade de retornar a seu local de origem. 5. A 

ausência de qualquer destaque ou visibilidade, em contrato de adesão, 

sobre as cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, configura 

afronta ao princípio da transparência (CDC, art. 4º, caput) e, na medida em 

que a ampla informação acerca das regras restritivas e sancionatórias 

impostas ao consumidor é desconsiderada, a cláusula que prevê o 

cancelamento antecipado do trecho ainda não utilizado se reveste de 

caráter abusivo e nulidade, com fundamento no art. 51, inciso XV, do CDC. 

6. Constando-se o condicionamento, para a utilização do serviço, o 

pressuposto criado para atender apenas o interesse da fornecedora, no 

caso, o embarque no trecho de ida, caracteriza-se a indesejável prática 

de venda casada. A abusividade reside no condicionamento de manter a 

reserva do voo de volta ao embarque do passageiro no voo de ida. 7. 

Ainda que o valor estabelecido no preço da passagem tenha sido 

efetivamente promocional, a empresa aérea não pode, sob tal fundamento, 

impor a obrigação de utilização integral do trecho de ida para validar o de 

volta, pelo simples motivo de que o consumidor paga para ir e para voltar, 

e, porque pagou por isso, tem o direito de se valer do todo ou de apenas 

parte do contrato, sem que isso, por si só, possa autorizar o seu 

cancelamento unilateral pela empresa aérea. 8. Ademais, a falta de 

razoabilidade da prática questionada se verifica na sucessão de 

penalidades para uma mesma falta cometida pelo consumidor. É que o não 

comparecimento para embarque no primeiro voo acarreta outras 

penalidades, que não apenas o abusivo cancelamento do voo 

subsequente. 9. O equacionamento dos custos e riscos da fornecedora 

do serviço de transporte aéreo não legitima a falta de razoabilidade das 

prestações, tendo em vista a desigualdade evidente que existe entre as 
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partes desse contrato, anotando-se a existência de diferença 

considerável entre o saneamento da empresa e o lucro excessivo, mais 

uma vez, às custas do consumidor vulnerável. 10. Constatado o ilícito, é 

devida a indenização por dano moral, arbitrado a partir das manifestações 

sobre a questão pelas instância de origem. 11. Recurso especial a que se 

nega provimento. (STJ REsp 1595731/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) - 

grifei AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO 

CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA 

PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITOS 

DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por ser uma conduta abusiva, 

configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral 

da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque 

no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo 

Código de Defesa do Consumidor. Precedente.2. Agravo interno 

desprovido. (STJ AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 

27/06/2019) Portanto, o cancelamento da passagem pelo simples fato de 

ter caracterizado no show na ida caracteriza conduta ilícita. Dano moral. 

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo despendido tentando 

solucionar o problema extrajudicialmente, é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva, visto que 

se trata de tempo considerável. Isto porque, o desperdício do tempo tem o 

condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e 

ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano 

moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1) 

condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 

1.191,73 (hum mil e cento e noventa um reais e setenta três centavos) a 

título de danos materiais corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir do efetivo prejuízo (28/05/2018, ID 22603276), cf. Súmula 43 do 

STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a 

partir da citação; 2) condenar a parte reclamada a pagar à parte 
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reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação (22/08/2019, ID 23218037) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga 

------------------------------------------------------ Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002752-78.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SILVANE 

CARDINAL SCHNEIDER REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. 

SILVANE CARDINAL SCHNEIDER ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do LATAM LINHAS AÉREAS S/A. Em síntese, 

alegou que no dia 05/03/2018 adquiriu 04 passagens aéreas de ida e volta 

com destino a São Paulo, com data de embarque agendada para o dia 

23/05/2018. Sustentou que devido a sua atuação profissional adiantou sua 

viagem de ida através de outra empresa aérea com data de embarque no 

dia 21/05/2018, contudo, ao tentar realizar o checkin de retorno para 

Cuiabá, no dia 28/05/2018, não obteve êxito porque a mesma se 

encontrava cancelada, mesmo estando paga. Desta forma, foi obrigada a 

adquirir outra passagem aérea no mesmo voo no valor de R$ 1.191,73. Ao 

final, postulou indenização por danos materiais e morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação na id. 24133524 e 

sustentou a legalidade do no show, e que a mesma pagou uma taxa para 

remarcação do bilhete, visto que, no caso de não embarque os demais 

trechos da viagem são cancelados, ausência de danos materiais e morais. 

Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos. Ata da audiência de 

conciliação acostada na id. 24273038 e impugnação à contestação 

apresentada na id. 24421221. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a falha na prestação 

de serviços decorrente de no show e a existência de fatores suficientes 

para a caracterização do dano material e moral. Assim, estando delimitado 

o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cancelamento da volta em caso de 

no show na ida. Embora o artigo 19 da Resolução 400/2016 da ANAC 

autorize a companhia aérea o cancelamento da passagem de volta em 

caso de não comparecimento do passageiro para embarque no trajeto de 

ida (no show), esta prática é considerada abusiva. O cancelamento da 

passagem neste caso é abusivo, visto que afronta os direitos básicos do 

consumidor, pois lhe proporciona empobrecimento sem causa e aplicação 

de sanção desproporcional. Neste sentido é o entendimento do STJ: 

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO 

DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA 

ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO 

PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO DA 

VIAGEM DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. 

FALTA DE RAZOABILIDADE. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. 

VENDA CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

DEVIDA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, se a matéria 

em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu 

pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à 

pretensão da parte recorrente. 2. É abusiva a prática comercial 

consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da 

passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se 

apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos 

básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a 

falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na 

informação sobre os produtos e serviços prestados. 3. Configura-se o 

enriquecimento ilícito, no caso, no momento em que o consumidor, ainda 

que em contratação única e utilizando-se de tarifa promocional, adquire o 

serviço de transporte materializado em dois bilhetes de embarque 

autônomos e vê-se impedido de fruir um dos serviços que contratou, o 

voo de volta. 4. O cancelamento da passagem de volta pela empresa 

aérea significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o 

consumidor pagou, caracterizando, claramente, o cumprimento adequado 

do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado pela 

outra, não bastasse o surgimento de novo dispêndio financeiro ao 

consumidor, dada a necessidade de retornar a seu local de origem. 5. A 

ausência de qualquer destaque ou visibilidade, em contrato de adesão, 

sobre as cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, configura 

afronta ao princípio da transparência (CDC, art. 4º, caput) e, na medida em 

que a ampla informação acerca das regras restritivas e sancionatórias 

impostas ao consumidor é desconsiderada, a cláusula que prevê o 

cancelamento antecipado do trecho ainda não utilizado se reveste de 

caráter abusivo e nulidade, com fundamento no art. 51, inciso XV, do CDC. 

6. Constando-se o condicionamento, para a utilização do serviço, o 

pressuposto criado para atender apenas o interesse da fornecedora, no 

caso, o embarque no trecho de ida, caracteriza-se a indesejável prática 

de venda casada. A abusividade reside no condicionamento de manter a 

reserva do voo de volta ao embarque do passageiro no voo de ida. 7. 

Ainda que o valor estabelecido no preço da passagem tenha sido 

efetivamente promocional, a empresa aérea não pode, sob tal fundamento, 

impor a obrigação de utilização integral do trecho de ida para validar o de 

volta, pelo simples motivo de que o consumidor paga para ir e para voltar, 

e, porque pagou por isso, tem o direito de se valer do todo ou de apenas 

parte do contrato, sem que isso, por si só, possa autorizar o seu 

cancelamento unilateral pela empresa aérea. 8. Ademais, a falta de 

razoabilidade da prática questionada se verifica na sucessão de 

penalidades para uma mesma falta cometida pelo consumidor. É que o não 

comparecimento para embarque no primeiro voo acarreta outras 

penalidades, que não apenas o abusivo cancelamento do voo 

subsequente. 9. O equacionamento dos custos e riscos da fornecedora 
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do serviço de transporte aéreo não legitima a falta de razoabilidade das 

prestações, tendo em vista a desigualdade evidente que existe entre as 

partes desse contrato, anotando-se a existência de diferença 

considerável entre o saneamento da empresa e o lucro excessivo, mais 

uma vez, às custas do consumidor vulnerável. 10. Constatado o ilícito, é 

devida a indenização por dano moral, arbitrado a partir das manifestações 

sobre a questão pelas instância de origem. 11. Recurso especial a que se 

nega provimento. (STJ REsp 1595731/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) - 

grifei AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO 

CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA 

PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITOS 

DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por ser uma conduta abusiva, 

configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral 

da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque 

no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo 

Código de Defesa do Consumidor. Precedente.2. Agravo interno 

desprovido. (STJ AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 

27/06/2019) Portanto, o cancelamento da passagem pelo simples fato de 

ter caracterizado no show na ida caracteriza conduta ilícita. Dano moral. 

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo despendido tentando 

solucionar o problema extrajudicialmente, é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva, visto que 

se trata de tempo considerável. Isto porque, o desperdício do tempo tem o 

condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e 

ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano 

moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1) 

condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 

1.191,73 (hum mil e cento e noventa um reais e setenta três centavos) a 

título de danos materiais corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir do efetivo prejuízo (28/05/2018, ID 22603276), cf. Súmula 43 do 
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STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a 

partir da citação; 2) condenar a parte reclamada a pagar à parte 

reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação (22/08/2019, ID 23218037) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga 

------------------------------------------------------ Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003801-57.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CELIA 

REGINA DA SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

Vistos. CELIA REGINA DA SILVA ajuizou reclamação cível com pedido 

indenizatório em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S/A. Em síntese, 

alegou que adquiriu passagens aéreas com data de embarque para o dia 

08/08/2019 com horário de chegada ao destino às 12h05, contudo, a 

empresa reclamada descumpriu com a sua obrigação devido o 

cancelamento de voo, conseguindo apenas realocá-la para o dia 

09/08/2019 com chegada ao destino às 06h50, ocorrendo o atraso no voo 

em 07 horas (id. 22780874, 22780875, 22780879 a 22780880). Ao final, 

postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação na id. 24478883 e arguiu a preliminar 

de conexão. No mérito sustentou que o cancelamento ocorreu devido a 

reestruturação da malha aérea, problemas técnicos na aeronave, 

excludente de responsabilidade, inexistência de ato ilícito, ausência de 

danos morais. Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos. Ata da 

audiência de conciliação acostada na id. 24534137 e impugnação à 

contestação na id. 24734568. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). CONEXÃO. Com fulcro no 

artigo 55 do CPC, quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido 

ou a causa de pedir, consideram-se conexas e, consequentemente, 

devem tramitar de forma conjunta para que não haja risco de prolação de 

decisões conflitantes. Nestes casos, o registro ou a distribuição da 

petição inicial torna prevento o juízo, conforme dispõe o artigo 59, também 

do Código de Processo Civil. Em análise do caso concreto, embora no 

caso concreto as ações em questões possuem causa de pedir e pedido 

comum, não é conveniente o apensamento reunião dos autos para 

julgamento simultâneo em razão da inconveniência prática diante da 

impossibilidade de um único juiz julgar ações que representam demandas 

em massa. Impõe consignar que o simples fato das ações terem a mesma 

causa de pedir não implica, por si só, a conexão, tanto que não gera 

nulidade. Neste sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA. (...) 4. Ainda que visualizada, ab initio, hipótese 

de conexão entre duas ações, a reunião dos feitos para decisão 

simultânea, prevista no art. 105 do CPC, é medida que se recomenda, com 

o escopo de se evitar a prolação de decisões conflitantes, mas sua 

inobservância, por si só, não é suficiente a ensejar a nulidade dos 

julgamentos ocorridos em momentos distintos. (...) (STJ REsp 1047825/PE, 

Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO 

DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 30/11/2009) 

Relevante deixar destacado ainda que, nos termos do entendimento do 

STJ, o assunto admite certo grau de flexibilidade com base no caso 

concreto, à luz do critério da utilidade da reunião dos processos como 

forma de evitar a coexistência de decisões judiciais inconciliáveis sob o 

ponto de vista prático (REsp 594748/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2006, DJ 31/08/2006, p. 

201). A propósito, a análise da conexão deve ser realizada com base na 

conveniência do caso concreto, a partir das circunstâncias presentes em 

cada caso, contemplando inclusive a identidade de partes. PROCESSUAL 

CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INCONVENIÊNCIA DA 

MEDIDA. 1. Não se afigura razoável a reunião de duas ações 

indenizatórias decorrentes de uma mesma relação jurídica de direito 

material (acidente de trânsito) se os autores estão em comarcas que 

distam quase 03 mil quilômetros entre si e se as pretensões de cada um 

são diferentes. 2. O art. 103 do CPC se limita a instituir requisitos mínimos 

de conexão, cabendo ao Juiz, conforme os elementos presentes em cada 

caso, aquilatar se a adoção da medida se mostra aconselhável e 

consentânea com a finalidade do instituto, que, em última análise, se 

presta a colaborar com a efetividade da justiça e a pacificação social. 3. O 

critério fundamental a ser sopesado pelo julgador nessa avaliação 

situa-se em torno da verificação da conveniência da reunião dos 

processos. 4. A mera possibilidade de juízos divergentes sobre uma 

mesma questão jurídica não configura, por si só, conexão entre as 

demandas em que foi suscitada. A prolação de decisões conflitantes, 

embora indesejável, é evento previsível, cujos efeitos o sistema procura 

minimizar com os instrumentos da uniformização de jurisprudência (CPC, 

art. 476), dos embargos de divergência (CPC, art. 546) e da afetação do 

julgamento a órgão colegiado uniformizador (CPC, art. 555, § 1º), dando 

ensejo, inclusive, à edição de súmulas (CPC, art. 479) e à fixação de 

precedente destinado a dar tratamento jurídico uniforme aos casos 

semelhantes. 5. A despeito da inexistência de previsão no art. 103 do 

CPC, a identidade de partes constitui elemento de extrema importância, a 

ser levado em consideração pelo julgador ao decidir se a conexão é de 

fato oportuna. O reconhecimento de conexão entre ações que, apesar de 

possuírem uma mesma relação jurídica de direito material, tenham apenas 

identidade parcial de partes, pode, conforme o caso, impor sérios 

entraves ao regular desenvolvimento dessas ações, inclusive em 

detrimento dos próprios interessados. Por outro lado, é possível imaginar 

situações em que a conexão de ações com identidade apenas parcial de 

partes será benéfica, por agilizar e baratear a instrução, bem como por 

possibilitar a prolação de uma única decisão, válida para todos. Dessa 

forma, o juízo quanto à conveniência da conexão deve ser feito de forma 

casuística, a partir das circunstâncias presentes em cada caso, 

contemplando inclusive a identidade de partes. 6. Conflito não conhecido. 

(STJ CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010) Diante disso, rejeito a arguição de 

conexão. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Examinando os autos, 

nota-se que, na audiência de conciliação (id. 24534137), as partes 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestariam-se na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 
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contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. LIMITES DO 

CONFLITO. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido o 

cancelamento unilateral sem aviso prévio e o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. 

CANCELAMENTO DE VOO As companhias de transporte aéreo de 

passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da atividade 

econômica desenvolvida, possuem uma margem de tolerância de 4 

(quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo 

contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem. Art.231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no 

artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - 

preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo 

passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Desta 

forma, independentemente do motivo, quando há atraso na chegada do 

passageiro por período superior a 4 (quatro) horas, há serviço ineficiente 

e, consequentemente, ato ilícito. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO 

INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de voo de 

menos de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, não 

configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, 

sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 2. 

Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, 

Turma Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Do mesmo modo outros 

Tribunais também já se manifestaram: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

TRANSPORTE AÉREO. VÔO DOMÉSTICO. ATRASO POR PERÍODO 

INFERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A 

situação tratada nos presentes autos - atraso de voo doméstico pelo 

período de 2 horas e 12 minutos -, por si só, não alça a categoria de dano 

moral puro passível de indenização pecuniária. Não tendo a autora se 

desincumbido de seu ônus probatório, é de ser mantido o veredicto no 

ponto em que indeferiu o pedido de indenização na esfera 

extrapatrimonial. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70069235554 

RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 

27/10/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/11/2016) APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - ATRASO EM VÔO POR PRAZO INFERIOR A QUATRO 

HORAS - AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA POR PARTE DA EMPRESA DE 

TRANSPORTE AÉREO MEROS ABORRECIMENTOS CAUSADOS AO SEU 

PASSAGEIRO - SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. Ao atraso de 

menos de 4 (quatro) horas em vôo ao qual iria embarcar o passageiro 

autor deste feito, não é capaz de causar dano de natureza moral em face 

deste último, haja vista tal lapso de tempo ser tolerável a lume do artigo 3º 

da Resolução nº 141 da Agencia Nacional de Aviação Civil (ANAC), razão 

pela qual a manutenção da sentença monocrática que julgou improcedente 

o pedido indenizatório feito neste sentido é medida que se impõe. (TJ-MG - 

AC: 10520120034191001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de 

Julgamento: 12/05/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 20/05/2016) Destaca-se que, nos termos do artigo 12 da 

Resolução 400/2016 da ANAC, em caso de cancelamento de voo, mesmo 

que haja prévio aviso, o transportador deverá oferecer a reacomodação 

em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço equivalente para 

o mesmo destino na primeira oportunidade, o reembolso do valor pago ou a 

realização de serviço por outra modalidade de transporte admitido pelo 

consumidor. No caso dos autos, a passagem foi adquirida com voo 

previsto para chegada em Maceió no dia 08/08/2019 (id. 22780879). Em 

análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório 

disponível nos autos, mormente quanto ao documento juntado na id. 

22780875, nota-se que a promovente chegou ao seu destino apenas as 

06h50 do dia seguinte (09/08/2019), ou seja, muito depois das 4 horas de 

atraso toleradas pela legislação. Desta forma, encontra-se caracterizada 

conduta ilícita. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. Os fabricantes, 

produtores, construtores, importadores, comerciantes, fornecedores e os 

prestadores de serviço, possuem responsabilidade civil objetiva, sendo 

presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade 

objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016). Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte promovida sustenta que o dano foi 

ocasionado por caso fortuito externo, por isso, alega não possuir 

responsabilidade civil quanto ao ilícito questionado. Convém ainda 

consignar que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a 

responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno 

integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço. 

Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o 

processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não 

eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é 

alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do 

serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual 

dano. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE 

LANCHONETE. ROUBO DE VEICULO. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "A força maior deve ser entendida, atualmente, 

como espécie do gênero fortuito externo, do qual faz parte também a 

culpa exclusiva de terceiros, os quais se contrapõem ao chamado fortuito 

interno. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é fato de 

terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o dever de indenizar, 

mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva" (REsp 976.564/SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2012). 2. A desconstituição das 

conclusões a que chegou o Colegiado a quo em relação à ausência de 

responsabilidade da lanchonete pelo roubo ocorrido em seu 

estacionamento, como pretendido pelo recorrente, ensejaria incursão no 

acervo fático da causa, o que, como consabido, é vedado nesta instância 

especial, nos termos da Súmula nº 7 desta Corte Superior. 3. Agravo 

regimental não provido. (STJ AgRg no REsp 1218620/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

15/08/2013, DJe 22/08/2013) Todavia, considerando a situação fática 

reportada nos autos, nota-se que, embora os problemas mecânicos que 

demandam revisão preventiva possa ser caracterizado como caso 

fortuito, estes fatos não tem o condão de excluir a responsabilidade da 

parte promovida. Isto porque, estas situações integram o risco da 
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atividade econômica das companhias de transporte aéreo de passageiro, 

conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b”, do Código Brasileiro de 

Aeronáutica: Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente: 

(...) II - de atraso do transporte aéreo contratado. § 1° O transportador não 

será responsável: b) no caso do item II, se ocorrer motivo de força maior 

ou comprovada determinação da autoridade aeronáutica, que será 

responsabilizada. Neste sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO 

TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. 

COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 

7/STJ. (...) 3. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos 

danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, 

por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos 

mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal 

responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se 

como fortuito interno" (REsp n. 1.199.782/PR, submetido ao rito do art. 

543-C do CPC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011). (...) (STJ AgRg no AREsp 

293.757/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 01/10/2013, DJe 25/10/2013) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte promovida, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. DANO MORAL. O dano 

moral pode decorrer da ofensa à honra, nas modalidades objetiva e 

subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da 

vítima no meio social, ao passo que na esfera subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que o cancelamento 

unilateral, sem aviso prévio (mov. 22780874 a 22780880), é suficiente 

para presumir a existência de dano moral, em decorrência da 

indisponibilidade significativa de tempo, na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque o fato ocorrido tem o condão proporcionar sentimentos 

indesejados como frustração, angústia e raiva. Ademais, o tempo é um 

bem precioso e a parte promovente poderia te-lo utilizado para convício 

com a família, investimento em cultura e até em atividades profissionais, 

evidenciando o dano moral subjetivo. A propósito: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO QUE 

PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. Caso 

em que a parte autora realiza viagem ao exterior utilizando do pacote de 

turismo disponibilizado pela ré. Incômodos demonstrados no decorrer da 

viagem. Evidenciado aos autos que os demandantes realizaram contrato 

prevendo hospedagem em quarto de casal, sendo disponibilizados em 

hotel camas de solteiro. Troca de nomes nas reservas de hotéis, 

acarretando em perda de tempo e angústia aos autores em país 

estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo decorrente das 

próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao recurso. Demanda 

julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível Nº 70041860479, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011). APELAÇÕES CÍVEIS. 

CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO VOO E EXTRAVIO DE 

BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo a relação entre 

as partes regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência 

deste STJ entende que "a responsabilidade civil das companhias aéreas 

em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da 

Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas 

posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), 

ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao 

Código Consumerista" (AgRg no AREsp n. 582.541/RS, Relator Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 

24/11/2014). 2. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 661.046/RJ, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, 

DJe 24/09/2015) Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em relação 

ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$8.000,00. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: 1) rejeitar a preliminar arguida; 2) 

julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar a parte promovida a 

pagar à parte promovente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (id. 23479332 

-27/08/2019) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga 

------------------------------------------------------ Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003801-57.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CELIA 

REGINA DA SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

Vistos. CELIA REGINA DA SILVA ajuizou reclamação cível com pedido 

indenizatório em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S/A. Em síntese, 

alegou que adquiriu passagens aéreas com data de embarque para o dia 

08/08/2019 com horário de chegada ao destino às 12h05, contudo, a 

empresa reclamada descumpriu com a sua obrigação devido o 

cancelamento de voo, conseguindo apenas realocá-la para o dia 

09/08/2019 com chegada ao destino às 06h50, ocorrendo o atraso no voo 

em 07 horas (id. 22780874, 22780875, 22780879 a 22780880). Ao final, 

postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação na id. 24478883 e arguiu a preliminar 

de conexão. No mérito sustentou que o cancelamento ocorreu devido a 

reestruturação da malha aérea, problemas técnicos na aeronave, 

excludente de responsabilidade, inexistência de ato ilícito, ausência de 

danos morais. Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos. Ata da 

audiência de conciliação acostada na id. 24534137 e impugnação à 

contestação na id. 24734568. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). CONEXÃO. Com fulcro no 

artigo 55 do CPC, quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido 

ou a causa de pedir, consideram-se conexas e, consequentemente, 

devem tramitar de forma conjunta para que não haja risco de prolação de 

decisões conflitantes. Nestes casos, o registro ou a distribuição da 

petição inicial torna prevento o juízo, conforme dispõe o artigo 59, também 

do Código de Processo Civil. Em análise do caso concreto, embora no 

caso concreto as ações em questões possuem causa de pedir e pedido 

comum, não é conveniente o apensamento reunião dos autos para 

julgamento simultâneo em razão da inconveniência prática diante da 

impossibilidade de um único juiz julgar ações que representam demandas 

em massa. Impõe consignar que o simples fato das ações terem a mesma 

causa de pedir não implica, por si só, a conexão, tanto que não gera 

nulidade. Neste sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA. (...) 4. Ainda que visualizada, ab initio, hipótese 

de conexão entre duas ações, a reunião dos feitos para decisão 

simultânea, prevista no art. 105 do CPC, é medida que se recomenda, com 

o escopo de se evitar a prolação de decisões conflitantes, mas sua 

inobservância, por si só, não é suficiente a ensejar a nulidade dos 

julgamentos ocorridos em momentos distintos. (...) (STJ REsp 1047825/PE, 

Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO 

DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 30/11/2009) 

Relevante deixar destacado ainda que, nos termos do entendimento do 

STJ, o assunto admite certo grau de flexibilidade com base no caso 

concreto, à luz do critério da utilidade da reunião dos processos como 

forma de evitar a coexistência de decisões judiciais inconciliáveis sob o 

ponto de vista prático (REsp 594748/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2006, DJ 31/08/2006, p. 

201). A propósito, a análise da conexão deve ser realizada com base na 

conveniência do caso concreto, a partir das circunstâncias presentes em 

cada caso, contemplando inclusive a identidade de partes. PROCESSUAL 

CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INCONVENIÊNCIA DA 

MEDIDA. 1. Não se afigura razoável a reunião de duas ações 

indenizatórias decorrentes de uma mesma relação jurídica de direito 

material (acidente de trânsito) se os autores estão em comarcas que 

distam quase 03 mil quilômetros entre si e se as pretensões de cada um 

são diferentes. 2. O art. 103 do CPC se limita a instituir requisitos mínimos 

de conexão, cabendo ao Juiz, conforme os elementos presentes em cada 

caso, aquilatar se a adoção da medida se mostra aconselhável e 

consentânea com a finalidade do instituto, que, em última análise, se 

presta a colaborar com a efetividade da justiça e a pacificação social. 3. O 

critério fundamental a ser sopesado pelo julgador nessa avaliação 

situa-se em torno da verificação da conveniência da reunião dos 

processos. 4. A mera possibilidade de juízos divergentes sobre uma 

mesma questão jurídica não configura, por si só, conexão entre as 

demandas em que foi suscitada. A prolação de decisões conflitantes, 

embora indesejável, é evento previsível, cujos efeitos o sistema procura 

minimizar com os instrumentos da uniformização de jurisprudência (CPC, 

art. 476), dos embargos de divergência (CPC, art. 546) e da afetação do 

julgamento a órgão colegiado uniformizador (CPC, art. 555, § 1º), dando 

ensejo, inclusive, à edição de súmulas (CPC, art. 479) e à fixação de 

precedente destinado a dar tratamento jurídico uniforme aos casos 

semelhantes. 5. A despeito da inexistência de previsão no art. 103 do 

CPC, a identidade de partes constitui elemento de extrema importância, a 

ser levado em consideração pelo julgador ao decidir se a conexão é de 

fato oportuna. O reconhecimento de conexão entre ações que, apesar de 

possuírem uma mesma relação jurídica de direito material, tenham apenas 

identidade parcial de partes, pode, conforme o caso, impor sérios 

entraves ao regular desenvolvimento dessas ações, inclusive em 

detrimento dos próprios interessados. Por outro lado, é possível imaginar 

situações em que a conexão de ações com identidade apenas parcial de 

partes será benéfica, por agilizar e baratear a instrução, bem como por 

possibilitar a prolação de uma única decisão, válida para todos. Dessa 

forma, o juízo quanto à conveniência da conexão deve ser feito de forma 

casuística, a partir das circunstâncias presentes em cada caso, 

contemplando inclusive a identidade de partes. 6. Conflito não conhecido. 

(STJ CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010) Diante disso, rejeito a arguição de 

conexão. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Examinando os autos, 

nota-se que, na audiência de conciliação (id. 24534137), as partes 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestariam-se na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 

contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. LIMITES DO 

CONFLITO. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido o 

cancelamento unilateral sem aviso prévio e o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. 

CANCELAMENTO DE VOO As companhias de transporte aéreo de 

passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da atividade 

econômica desenvolvida, possuem uma margem de tolerância de 4 

(quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo 

contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem. Art.231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no 

artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - 

preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo 

passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Desta 

forma, independentemente do motivo, quando há atraso na chegada do 

passageiro por período superior a 4 (quatro) horas, há serviço ineficiente 

e, consequentemente, ato ilícito. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO 

INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de voo de 
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menos de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, não 

configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, 

sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 2. 

Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, 

Turma Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Do mesmo modo outros 

Tribunais também já se manifestaram: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

TRANSPORTE AÉREO. VÔO DOMÉSTICO. ATRASO POR PERÍODO 

INFERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A 

situação tratada nos presentes autos - atraso de voo doméstico pelo 

período de 2 horas e 12 minutos -, por si só, não alça a categoria de dano 

moral puro passível de indenização pecuniária. Não tendo a autora se 

desincumbido de seu ônus probatório, é de ser mantido o veredicto no 

ponto em que indeferiu o pedido de indenização na esfera 

extrapatrimonial. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70069235554 

RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 

27/10/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/11/2016) APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - ATRASO EM VÔO POR PRAZO INFERIOR A QUATRO 

HORAS - AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA POR PARTE DA EMPRESA DE 

TRANSPORTE AÉREO MEROS ABORRECIMENTOS CAUSADOS AO SEU 

PASSAGEIRO - SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. Ao atraso de 

menos de 4 (quatro) horas em vôo ao qual iria embarcar o passageiro 

autor deste feito, não é capaz de causar dano de natureza moral em face 

deste último, haja vista tal lapso de tempo ser tolerável a lume do artigo 3º 

da Resolução nº 141 da Agencia Nacional de Aviação Civil (ANAC), razão 

pela qual a manutenção da sentença monocrática que julgou improcedente 

o pedido indenizatório feito neste sentido é medida que se impõe. (TJ-MG - 

AC: 10520120034191001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de 

Julgamento: 12/05/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 20/05/2016) Destaca-se que, nos termos do artigo 12 da 

Resolução 400/2016 da ANAC, em caso de cancelamento de voo, mesmo 

que haja prévio aviso, o transportador deverá oferecer a reacomodação 

em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço equivalente para 

o mesmo destino na primeira oportunidade, o reembolso do valor pago ou a 

realização de serviço por outra modalidade de transporte admitido pelo 

consumidor. No caso dos autos, a passagem foi adquirida com voo 

previsto para chegada em Maceió no dia 08/08/2019 (id. 22780879). Em 

análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório 

disponível nos autos, mormente quanto ao documento juntado na id. 

22780875, nota-se que a promovente chegou ao seu destino apenas as 

06h50 do dia seguinte (09/08/2019), ou seja, muito depois das 4 horas de 

atraso toleradas pela legislação. Desta forma, encontra-se caracterizada 

conduta ilícita. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. Os fabricantes, 

produtores, construtores, importadores, comerciantes, fornecedores e os 

prestadores de serviço, possuem responsabilidade civil objetiva, sendo 

presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade 

objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016). Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte promovida sustenta que o dano foi 

ocasionado por caso fortuito externo, por isso, alega não possuir 

responsabilidade civil quanto ao ilícito questionado. Convém ainda 

consignar que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a 

responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno 

integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço. 

Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o 

processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não 

eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é 

alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do 

serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual 

dano. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE 

LANCHONETE. ROUBO DE VEICULO. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "A força maior deve ser entendida, atualmente, 

como espécie do gênero fortuito externo, do qual faz parte também a 

culpa exclusiva de terceiros, os quais se contrapõem ao chamado fortuito 

interno. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é fato de 

terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o dever de indenizar, 

mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva" (REsp 976.564/SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2012). 2. A desconstituição das 

conclusões a que chegou o Colegiado a quo em relação à ausência de 

responsabilidade da lanchonete pelo roubo ocorrido em seu 

estacionamento, como pretendido pelo recorrente, ensejaria incursão no 

acervo fático da causa, o que, como consabido, é vedado nesta instância 

especial, nos termos da Súmula nº 7 desta Corte Superior. 3. Agravo 

regimental não provido. (STJ AgRg no REsp 1218620/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

15/08/2013, DJe 22/08/2013) Todavia, considerando a situação fática 

reportada nos autos, nota-se que, embora os problemas mecânicos que 

demandam revisão preventiva possa ser caracterizado como caso 

fortuito, estes fatos não tem o condão de excluir a responsabilidade da 

parte promovida. Isto porque, estas situações integram o risco da 

atividade econômica das companhias de transporte aéreo de passageiro, 

conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b”, do Código Brasileiro de 

Aeronáutica: Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente: 

(...) II - de atraso do transporte aéreo contratado. § 1° O transportador não 

será responsável: b) no caso do item II, se ocorrer motivo de força maior 

ou comprovada determinação da autoridade aeronáutica, que será 

responsabilizada. Neste sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO 

TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. 

COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 

7/STJ. (...) 3. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos 

danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, 

por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos 

mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal 

responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se 

como fortuito interno" (REsp n. 1.199.782/PR, submetido ao rito do art. 

543-C do CPC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011). (...) (STJ AgRg no AREsp 

293.757/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 01/10/2013, DJe 25/10/2013) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte promovida, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. DANO MORAL. O dano 

moral pode decorrer da ofensa à honra, nas modalidades objetiva e 

subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da 

vítima no meio social, ao passo que na esfera subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que o cancelamento 

unilateral, sem aviso prévio (mov. 22780874 a 22780880), é suficiente 

para presumir a existência de dano moral, em decorrência da 

indisponibilidade significativa de tempo, na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque o fato ocorrido tem o condão proporcionar sentimentos 

indesejados como frustração, angústia e raiva. Ademais, o tempo é um 

bem precioso e a parte promovente poderia te-lo utilizado para convício 

com a família, investimento em cultura e até em atividades profissionais, 

evidenciando o dano moral subjetivo. A propósito: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO QUE 

PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. Caso 

em que a parte autora realiza viagem ao exterior utilizando do pacote de 
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turismo disponibilizado pela ré. Incômodos demonstrados no decorrer da 

viagem. Evidenciado aos autos que os demandantes realizaram contrato 

prevendo hospedagem em quarto de casal, sendo disponibilizados em 

hotel camas de solteiro. Troca de nomes nas reservas de hotéis, 

acarretando em perda de tempo e angústia aos autores em país 

estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo decorrente das 

próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao recurso. Demanda 

julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível Nº 70041860479, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011). APELAÇÕES CÍVEIS. 

CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO VOO E EXTRAVIO DE 

BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo a relação entre 

as partes regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência 

deste STJ entende que "a responsabilidade civil das companhias aéreas 

em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da 

Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas 

posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), 

ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao 

Código Consumerista" (AgRg no AREsp n. 582.541/RS, Relator Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 

24/11/2014). 2. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 661.046/RJ, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, 

DJe 24/09/2015) Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em relação 

ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$8.000,00. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: 1) rejeitar a preliminar arguida; 2) 

julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar a parte promovida a 

pagar à parte promovente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (id. 23479332 

-27/08/2019) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga 

------------------------------------------------------ Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003375-45.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RAUF 

ROBERTO NUNES DE ALCANTARA REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE 

VENDAS LTDA. Vistos, etc. RAUF ROBERTO NUNES DE ALCANTARA 

ajuizou ação indenizatória em desfavor de IBI PROMOTORA DE VENDAS 

LTDA. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela 

parte promovida que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação na id. 24651214 e arguiu a preliminar 

de ilegitimidade passiva. No mérito sustentou relação jurídica, inexistência 

de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu pela improcedência dos 

pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada na id. 24453789 e 

impugnação à contestação na id. 24756375. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Ilegitimidade 

passiva. A indicação na petição inicial, da parte promovida, trazendo como 

causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta 

relação jurídica de direito material com a parte promovente, é suficiente 

para sustentar a legitimidade das partes, como preconizado pela Teoria da 

Asserção, amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 
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REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015). Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material (relação extracontratual) coincidem com as partes desta 

demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e 

passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à 

responsabilidade civil da parte promovida, depende da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados de 

forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, não havendo razão a 

arguição de ilegitimidade passiva, rejeita-se. Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que, os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança de 

dívida desconhecida. A cobrança de dívida, por qualquer dos meios lícitos 

possíveis, bem como a inclusão de restritivo de crédito em nome do 

devedor, é necessário que o credor tenha prova do seu crédito, visto que 

se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). 

Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

- PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações declaratórias de inexistência 

de dívida, cabe à parte requerida a prova do liame negocial questionado e 

da origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora - 

Em suma, caberia à parte ré comprovar que a parte autora estava 

inadimplente com obrigação expressamente pactuada ou serviço 

efetivamente utilizado; ônus do qual a requerida se desincumbiu 

satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 10702140532087001 MG, Relator: Otávio 

Portes, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE 

DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. A prova documental juntada pela 

parte requerida demonstra de forma clara a origem da dívida, não havendo 

falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em indenização por 

dano moral. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) 

Assim, para que a cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam 

considerados exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor 

comprove a origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - 

CESSÃO DE CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO 

DO NOME - DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO 

MORAL - INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que 

inclui o nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em 

débito existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por 

danos morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$1.337,31 (id. 

22713224). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que a empresa reclamada não apresentou nos autos nenhuma 

evidência significativa da existência de crédito em seu favor. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e 

conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. 

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 
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por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no id. 22713224, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...) RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(id. 24651216), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto aos valores dos restritivos (R$ 

1.337,31), entendo como razoável e suficiente para a compensação do 

dano moral a quantia de R$ 3.000,00. DISPOSITIVO. Pelo exposto, 

proponho: 1) rejeitar a preliminar arguida; 2) julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de 

R$ 1.337,31 (hum mil, trezentos e trinta sete reais e trinta um centavos); b) 

determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, providencie a 

exclusão do restritivo de crédito em nome da parte promovente, sob pena 

de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser 

intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da 

obrigação (Súmula 410 do STJ); c) condenar a parte promovida a pagar a 

parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (11/06/2018 – id. 

22713224) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

----------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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RAUF ROBERTO NUNES DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003375-45.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RAUF 

ROBERTO NUNES DE ALCANTARA REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE 

VENDAS LTDA. Vistos, etc. RAUF ROBERTO NUNES DE ALCANTARA 

ajuizou ação indenizatória em desfavor de IBI PROMOTORA DE VENDAS 

LTDA. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela 

parte promovida que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação na id. 24651214 e arguiu a preliminar 

de ilegitimidade passiva. No mérito sustentou relação jurídica, inexistência 

de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu pela improcedência dos 

pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada na id. 24453789 e 

impugnação à contestação na id. 24756375. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Ilegitimidade 

passiva. A indicação na petição inicial, da parte promovida, trazendo como 

causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta 

relação jurídica de direito material com a parte promovente, é suficiente 

para sustentar a legitimidade das partes, como preconizado pela Teoria da 

Asserção, amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 
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em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015). Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material (relação extracontratual) coincidem com as partes desta 

demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e 

passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à 

responsabilidade civil da parte promovida, depende da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados de 

forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, não havendo razão a 

arguição de ilegitimidade passiva, rejeita-se. Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que, os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança de 

dívida desconhecida. A cobrança de dívida, por qualquer dos meios lícitos 

possíveis, bem como a inclusão de restritivo de crédito em nome do 

devedor, é necessário que o credor tenha prova do seu crédito, visto que 

se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). 

Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

- PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações declaratórias de inexistência 

de dívida, cabe à parte requerida a prova do liame negocial questionado e 

da origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora - 

Em suma, caberia à parte ré comprovar que a parte autora estava 

inadimplente com obrigação expressamente pactuada ou serviço 

efetivamente utilizado; ônus do qual a requerida se desincumbiu 

satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 10702140532087001 MG, Relator: Otávio 

Portes, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE 

DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. A prova documental juntada pela 

parte requerida demonstra de forma clara a origem da dívida, não havendo 

falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em indenização por 

dano moral. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) 

Assim, para que a cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam 

considerados exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor 

comprove a origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - 

CESSÃO DE CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO 

DO NOME - DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO 

MORAL - INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que 

inclui o nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em 

débito existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por 

danos morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$1.337,31 (id. 

22713224). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que a empresa reclamada não apresentou nos autos nenhuma 

evidência significativa da existência de crédito em seu favor. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e 

conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. 

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 290 de 1000



inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no id. 22713224, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...) RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(id. 24651216), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto aos valores dos restritivos (R$ 

1.337,31), entendo como razoável e suficiente para a compensação do 

dano moral a quantia de R$ 3.000,00. DISPOSITIVO. Pelo exposto, 

proponho: 1) rejeitar a preliminar arguida; 2) julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de 

R$ 1.337,31 (hum mil, trezentos e trinta sete reais e trinta um centavos); b) 

determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, providencie a 

exclusão do restritivo de crédito em nome da parte promovente, sob pena 

de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser 

intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da 

obrigação (Súmula 410 do STJ); c) condenar a parte promovida a pagar a 

parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (11/06/2018 – id. 

22713224) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

----------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002711-14.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SANDRA 

REGINA SILVA PINHEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

SANDRA REGINA SILVA PINHEIRO ajuizou ação indenizatória em desfavor 

de BANCO BRADESCO S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte promovida que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação na id. 24352413 e 

arguiu a preliminar de inépcia da inicial. No mérito sustentou relação 

jurídica, inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu 

pela improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada na id. 24273012 e impugnação à contestação acostada na id. 

24636350. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei 9.099/95). Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos 

termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, 

o ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível 

ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de 

mérito. Impõe elucitar que o documento imprescinsível se refere a 

demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito 

material, pois a ausência deste implicará na improcência do pedido e não 

na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 
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comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). Em 

análise do caso concreto, nota-se que o comprovante da existência de 

restritivo não é considerado documento imprescindível para o ajuizamento 

de ações judiciais, mas sim para comprovar a existência do direito material 

em favor da parte promovente. Portanto, a preliminar de inépcia deve ser 

rejeitada. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que, os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a existência do crédito em favor da parte promovida e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança de dívida desconhecida. A cobrança de dívida, por 

qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como a inclusão de restritivo de 

crédito em nome do devedor, é necessário que o credor tenha prova do 

seu crédito, visto que se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 

373, inciso I, do CPC). Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DA PARTE AUTORA - PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações 

declaratórias de inexistência de dívida, cabe à parte requerida a prova do 

liame negocial questionado e da origem do débito que motivou a 

negativação do nome da parte autora - Em suma, caberia à parte ré 

comprovar que a parte autora estava inadimplente com obrigação 

expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; ônus do qual a 

requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$97,83 (id. 22594899). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

a empresa reclamada não apresentou nos autos nenhuma evidência 

significativa da existência de crédito em seu favor. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e 

conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. 

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no id. 22594899, nota-se que o 
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restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...) RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto aos valores dos restritivos (R$ 97,83), 

entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a 

quantia de R$ 4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 1) rejeitar a 

preliminar arguida; 2) julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial para, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 97,83 (noventa 

sete reais e oitenta três centavos); b) determinar que a parte promovida, 

no prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em 

nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada 

a R$12.000,00, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c) 

condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (28/06/2019 – id. 22594899) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

----------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002711-14.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SANDRA 

REGINA SILVA PINHEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

SANDRA REGINA SILVA PINHEIRO ajuizou ação indenizatória em desfavor 

de BANCO BRADESCO S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte promovida que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação na id. 24352413 e 

arguiu a preliminar de inépcia da inicial. No mérito sustentou relação 

jurídica, inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu 

pela improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada na id. 24273012 e impugnação à contestação acostada na id. 

24636350. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei 9.099/95). Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos 

termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, 

o ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível 

ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de 

mérito. Impõe elucitar que o documento imprescinsível se refere a 

demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito 

material, pois a ausência deste implicará na improcência do pedido e não 

na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). Em 

análise do caso concreto, nota-se que o comprovante da existência de 

restritivo não é considerado documento imprescindível para o ajuizamento 

de ações judiciais, mas sim para comprovar a existência do direito material 

em favor da parte promovente. Portanto, a preliminar de inépcia deve ser 

rejeitada. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que, os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a existência do crédito em favor da parte promovida e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 
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controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança de dívida desconhecida. A cobrança de dívida, por 

qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como a inclusão de restritivo de 

crédito em nome do devedor, é necessário que o credor tenha prova do 

seu crédito, visto que se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 

373, inciso I, do CPC). Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DA PARTE AUTORA - PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações 

declaratórias de inexistência de dívida, cabe à parte requerida a prova do 

liame negocial questionado e da origem do débito que motivou a 

negativação do nome da parte autora - Em suma, caberia à parte ré 

comprovar que a parte autora estava inadimplente com obrigação 

expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; ônus do qual a 

requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$97,83 (id. 22594899). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

a empresa reclamada não apresentou nos autos nenhuma evidência 

significativa da existência de crédito em seu favor. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e 

conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. 

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no id. 22594899, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...) RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 
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Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto aos valores dos restritivos (R$ 97,83), 

entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a 

quantia de R$ 4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 1) rejeitar a 

preliminar arguida; 2) julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial para, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 97,83 (noventa 

sete reais e oitenta três centavos); b) determinar que a parte promovida, 

no prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em 

nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada 

a R$12.000,00, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c) 

condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (28/06/2019 – id. 22594899) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

----------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003611-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003611-94.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

01/10/2019 Hora: 10:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 20 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021541-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROCHA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PAES LEMES PAIVA OAB - MT21650/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021541-28.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANGELA 

ROCHA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIELA PAES 

LEMES PAIVA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021546-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP (REQUERIDO)

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA BOA ESPERANCA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021546-50.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO RICARDO 

GODOY AZEVEDO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA POLO PASSIVO: HOLDER 

ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021552-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES PEREIRA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021552-57.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EVANILDES 

PEREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR 

FRANZONI SUZUKI POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1021557-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RONILDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CAROLINE DA SILVA OAB - MT25708/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE CARVALHO DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021557-79.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RAIMUNDO 

RONILDO FERREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DAIANE CAROLINE DA SILVA POLO PASSIVO: ROSILENE CARVALHO DE 

ARAUJO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1049147-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MOREIRA LEITE SOARES (REQUERENTE)

LUIZ SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SASAKI OAB - PR45202 (ADVOGADO(A))

GABRIEL NOGUEIRA MIRANDA OAB - PR51352 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1049147-08.2019.8.11.0041 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

FERNANDO SASAKI - PR45202, GABRIEL NOGUEIRA MIRANDA - PR51352 

Advogados do(a) REQUERENTE: FERNANDO SASAKI - PR45202, GABRIEL 

NOGUEIRA MIRANDA - PR51352 , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 

11:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003472-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003472-45.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - MT21282/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

30/09/2019 Hora: 17:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 19 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003472-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

 

1003472-45.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ELIMAR 

AZEVEDO SELVATICO - MT21282-O , para querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005605-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARANEGA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA OAB - MT10730/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005605-60.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LILIAN 

PAULA ALVES MODESTO DA COSTA - MT10730/O-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

14/10/2019 Hora: 16:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 2 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005605-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARANEGA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA OAB - MT10730/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

1005605-60.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: FABIO 

RIVELLI - MT19023-A , para que efetue o cumprimento voluntário da 

obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003175-38.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

DENNYS MARCOS PINHEIRO MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OTAVIO MARINHO NATAL - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003175-38.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CASSIA DE ARAUJO SOUZA - MT10921-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

02/10/2019 Hora: 11:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 21 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003175-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENNYS MARCOS PINHEIRO MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OTAVIO MARINHO NATAL - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

 

1003175-38.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CASSIA DE 

ARAUJO SOUZA - MT10921-O , para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014328-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILSON VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1014328-68.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LEILSON VENTURA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação. I – Diante da justificativa apresentada pela parte 

reclamante, designe-se nova data para audiência de conciliação e 

intimem-se as partes. II – Caso a citação já tenha sido realizada, 

aguarde-se a audiência de conciliação. III – Tendo sido frustrada a 

tentativa de citação, intime-se a parte reclamante para manifestar-se, no 

prazo de 5 dias, requerendo as providências que julgar cabíveis ou 

indicando o endereço atualizado da parte reclamada, sob pena de 

extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008607-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA SILVA CEZAR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1008607-38.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ANGELITA SILVA CEZAR - ME REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos. Processo em fase de Citação. I – Diante da justificativa 

apresentada pela parte reclamante, designe-se nova data para audiência 

de conciliação e intimem-se as partes. II – Caso a citação já tenha sido 

realizada, aguarde-se a audiência de conciliação. III – Tendo sido frustrada 

a tentativa de citação, intime-se a parte reclamante para manifestar-se, no 

prazo de 5 dias, requerendo as providências que julgar cabíveis ou 

indicando o endereço atualizado da parte reclamada, sob pena de 

extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021573-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEMILLY EVELIN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021573-33.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:KEMILLY EVELIN 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1035508-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO DALL BELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DORILEO CARDOSO OAB - MT15652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1035508-20.2019.8.11.0041 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR(A): ANA 

PAULA DORILEO CARDOSO - MT0015652A-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

30/09/2019 Hora: 17:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 19 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1035508-20.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO DALL BELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DORILEO CARDOSO OAB - MT15652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

1035508-20.2019.8.11.0041 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA PAULA 

DORILEO CARDOSO - MT15652-O , para se manifestar, Considerando o 

trânsito em julgado, requerendo o que entender de direito. .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004394-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVENS PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004394-86.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MILTON JONES AMORIM VIEIRA - MT16216/O-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

07/10/2019 Hora: 12:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 23 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004394-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVENS PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1004394-86.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER DE 

BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A para que efetue o 

cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002385-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 1ª JEC Data: 23/09/2019 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002385-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

1002385-54.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA 

ARAUJO COSTA - MT23601/O ,para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021589-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANNA CONFESSOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DE OLIVEIRA AMORIM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021589-84.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:POLLYANNA 

CONFESSOR DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA DE 

OLIVEIRA GONCALVES POLO PASSIVO: MARCIA REGINA DE OLIVEIRA 

AMORIM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005901-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME RODRIGUES MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005901-82.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - MT4102-O, CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO - MT0016705A , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/10/2019 Hora: 

11:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 
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justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 4 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005901-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME RODRIGUES MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1005901-82.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: ALMIR 

LOPES DE ARAUJO JUNIOR - MT4102-O, CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

MT16705-O , Para, querendo, apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, 

contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021600-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LEMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021600-16.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA LEMES 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILENA LAURA MEDEIROS 

DE AMORIM POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021607-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINBERGUE MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021607-08.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCINBERGUE 

MORAES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIULLEVERSON 

SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: BANCO COOPERATIVO 

SICREDI S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021609-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCICLEIA DA SILVA BRAZIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021609-75.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCICLEIA DA 

SILVA BRAZIL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRISIELY DAIANY 

MACHADO, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: 

GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021611-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE MASTRI TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021611-45.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: MICHELE 

MASTRI TEIXEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021614-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA RIBEIRO TERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021614-97.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: LETICIA 

RIBEIRO TERRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021617-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEPH WISVENSY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021617-52.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSEPH 

WISVENSY ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO CONCEICAO 

PAULO, WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA POLO PASSIVO: HAVAN LOJAS 
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DE DEPARTAMENTOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021631-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDSON DELIAN DA COSTA MATOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021631-36.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: GLEIDSON 

DELIAN DA COSTA MATOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021632-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA ALCANTARA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021632-21.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: GABRIELA 

ALCANTARA DE ARAUJO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021633-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DA COSTA QUEIROZ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021633-06.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: LUIZ 

FERNANDO DA COSTA QUEIROZ FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021651-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE TEREZINHA TRANCOSO PACHECO (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021651-27.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZETE 

TEREZINHA TRANCOSO PACHECO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DIEFERSON FERREIRA NUNES POLO PASSIVO: CONCREMAX CONCRETO 

ENG E SANEAMENTO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003699-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BARTOLINA DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BARTOLINA DA ROSA OAB - MT24762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE BARROS FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

 

1003699-35.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: DEBORA 

BARTOLINA DA ROSA - MT24762/O, Considerando o trânsito em julgado, 

para requerer o que entender de direito, bem como, juntar cálculo 

atualizado do débito, acompanhado do respectivo memorial.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35609 Nr: 4507-61.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE DO CARMO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almar Busnello - OAB:12213, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI - 

OAB:128.341/SP

 Procedo intimação da parte reclamada, acerca do despacho de fls. 304.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021269-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ANGELO ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos bem como das razões 

apresentadas, vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam 

a concessão da tutela vindicada, nos termos previstos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Destarte, DEFIRO a liminar, para determinar a 

empresa reclamada VIVO S.A., que restabeleça a prestação de serviço 

de telefonia, nas condições contratadas, ao telefone de nº (65) 
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99979-8481, de titularidade da parte reclamante, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de multa que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) 

para o caso de descumprimento desta decisão – não se trata de multa 

diária. Determino ainda, que se abstenha de lançar o nome da reclamante 

nos bancos de dados cadastrais (SERASA, SPC e demais congêneres), 

concernente apenas aos débitos discutidos nestes autos. Designada 

audiência de conciliação, cite-se a parte reclamada para nela comparecer. 

Conste na carta de citação as consequências para o caso de ausência, o 

prazo para apresentar defesa, a advertência de que poderá haver a 

inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo e ainda 

que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na 

audiência por preposto. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021278-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALEXANDRE REDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALEXANDRE REDES OAB - MT19090-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos bem como as razões 

apresentadas, vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam 

a concessão da tutela vindicada, previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Destarte, DEFIRO o pedido da promovente determinando à 

empresa reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A que se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de 

ENERGIA à Unidade Consumidora - Matrícula Nº 6/144458-7, 

restabelecendo o fornecimento caso já tenha efetuado o corte, no prazo 

de máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa que arbitro em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de descumprimento desta 

decisão. Não se trata de multa diária.Designada audiência de conciliação, 

cite-se a parte reclamada para nela comparecer. Conste na carta de 

citação as consequências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que poderá haver a inversão do 

ônus da prova por se tratar de relação de consumo e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. Intimem-se. Cumpra-se. REGIME DE PLANTÃO. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021043-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS DA CUNHA ORMOND ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO RIZERIO LOPES OAB - SP377300 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Em atenta análise dos autos verifico que o presente processo deve ser 

direcionado ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Uma vez que verifico 

que o promovido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MATO 

GROSSO é uma Autarquia Estadual, vinculada à Secretaria de Justiça e 

Segurança Pública, razão pela qual o Juizado Especial Cível é 

incompetente para julgar a demanda. Assim, DECLINO da competência 

para processar e julgar o presente feito, em favor daquele Juizado, 

DETERMINANDO a redistribuição deste feito ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Capital. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021394-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA PEREIRA CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Em atenta análise dos autos verifico que o endereçamento da peça inicial 

foi direcionado ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Assim, DECLINO 

da competência para processar e julgar o presente feito, em favor daquele 

Juizado, DETERMINANDO a redistribuição deste feito ao Juizado Especial 

da Fazenda Pública desta Capital. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012664-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GYOVANNA PATRICIA SOUZA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012664-02.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 

EXECUTADO: GYOVANNA PATRICIA SOUZA FERREIRA Proceda-se com 

a tentativa de bloqueio on-line via BACENJUD. Realizada a penhora, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes para nela 

comparecerem, advertindo-se a parte reclamada da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Infrutífera, ouça o 

credor em 05 ( cinco) dias. Intimem-se e cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013470-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SAINT JOSEPH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENEI MENDONCA DE FREITAS (EXECUTADO)

THIAGO MOUSSALEM BARRETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013470-37.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO SAINT JOSEPH EXECUTADO: GENEI 

MENDONCA DE FREITAS, THIAGO MOUSSALEM BARRETO Proceda-se 

com a tentativa de bloqueio on-line via BACENJUD. Realizada a penhora, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes para nela 

comparecerem, advertindo-se a parte reclamada da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Infrutífera, ouça o 

credor em 05 ( cinco) dias. Intimem-se e cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017050-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT12760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1017050-75.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

morais e alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte 

reclamada, e que foi indevidamente cobrada por uma fatura emitida a título 

de recuperação de consumo, no valor de R$648,90. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora, em razão do não pagamento do mencionado débito. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, tendo como 

base o que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 

9.099/95) e considerando que a prova do efetivo consumo ou da fraude 

no medidor somente pode ser feita pela empresa fornecedora, entendo 

que este fator é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito. 

Ademais, nesta fase processual, não há elementos documentais 

disponíveis à parte reclamante que poderiam contribuir com suas 

alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos em seu favor. 

Observa-se também que a suspensão no fornecimento de energia elétrica 

ocasiona perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois 

se trata de serviço essencial. Impõe ainda consignar que a determinação 

para não suspender o fornecimento de energia elétrica, não representa 

perigo de irreversibilidade, já que o serviço poderá ser suspenso a 

qualquer tempo, inclusive após a sentença, situação em que não se aplica 

o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte reclamada 

se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

na UC 6/2110256-1, em razão do não pagamento do débito contestado 

nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso a suspensão do 

fornecimento já tenha sido efetuada, que providencie o restabelecimento 

do status quo, no prazo de 6 horas, sob pena de multa diária de R$200,00, 

limitado à R$12.000,00. Tendo em vista a provável hipossuficiência 

financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da caução, 

conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade da cobrança emitida a título de recuperação de consumo, no 

valor de R$648,90. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada, via 

Oficial de Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no 

REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021385-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ELIZABETH TEIXEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1021385-40.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MARCIA ELIZABETH TEIXEIRA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que é usuária dos serviços 

prestados pela parte reclamada, e que foi indevidamente cobrada por 

débito emitido a título de recuperação de consumo, no valor total de 

R$2.296,70. A título de tutela provisória de urgência, requereu que a parte 

reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica 

em sua unidade consumidora, e de negativar seus dados, em razão do 

não pagamento do mencionado débito. Nos termos do artigo 300 do Código 

de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, tendo como base o que ordinariamente 

acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a 

prova do efetivo consumo ou da fraude no medidor somente pode ser feita 

pela empresa fornecedora, entendo que este fator é suficiente para 

evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não 

há elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos 

em seu favor. Observa-se também que a suspensão no fornecimento de 

energia elétrica ocasiona perigo de dano, causando diversos transtornos 

ao usuário, pois se trata de serviço essencial. Da mesma forma a ameaça 

de restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez efetivado o 

restritivo a parte reclamante ficará impedida de realizar transações 

comerciais a prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado 

financeiro. Impõe ainda consignar que a determinação para não suspender 

o fornecimento de energia elétrica e não negativar os dados da parte 

reclamante não representa perigo de irreversibilidade, já que essas 

medidas poderão ser efetivadas a qualquer tempo, inclusive após a 

sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada se abstenha de (a) efetuar a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC 6/216665-0 e (b) 

negativar os dados da parte reclamante, em razão do não pagamento dos 

débitos contestados nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. 

Caso a suspensão do fornecimento ou a inclusão do restritivo já tenha 

sido efetuada, que providencie o restabelecimento do status quo, no prazo 

de 6 horas, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00. 

Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte reclamante, 

dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 

300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade da cobrança emitida a título de 

recuperação de consumo. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida 

(STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021447-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1021447-80.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: SEBASTIANA FERREIRA LEMES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

materiais e morais e alegou que é usuária dos serviços prestados pela 

parte reclamada, e que foi indevidamente cobrada por débito emitido a 

título de recuperação de consumo, no valor de R$2.419,56. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha 
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de suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora e de negativar seus dados, em razão do não pagamento do 

débito contestado nos autos. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, tendo como base o que ordinariamente 

acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a 

prova do efetivo consumo ou da fraude no medidor somente pode ser feita 

pela empresa fornecedora, entendo que este fator é suficiente para 

evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não 

há elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos 

em seu favor. Observa-se também que a suspensão no fornecimento de 

energia elétrica ocasiona perigo de dano, causando diversos transtornos 

ao usuário, pois se trata de serviço essencial. Da mesma forma a ameaça 

de restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez efetivado o 

restritivo a parte reclamante ficará impedida de realizar transações 

comerciais a prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado 

financeiro. Impõe ainda consignar que a determinação para não suspender 

o fornecimento de energia elétrica e não negativar os dados da parte 

reclamante, não representa perigo de irreversibilidade, já que as medidas 

poderão ser efetivadas a qualquer tempo, inclusive após a sentença, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para 

determinar que a parte reclamada se abstenha de (a) efetuar a suspensão 

do fornecimento de energia elétrica na UC 6/223252-8 e (b) negativar os 

dados da parte reclamante, em razão do não pagamento dos débitos 

contestados nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso a 

suspensão do fornecimento ou a inclusão do restritivo já tenha sido 

efetuada, que providencie o restabelecimento do status quo, no prazo de 

6 horas, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00. 

Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte reclamante, 

dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 

300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade da cobrança emitida a título de 

recuperação de consumo. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida 

(STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021492-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TORQUATO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1021492-84.2019.8.11.0001 

INTERESSADO: FERNANDO TORQUATO REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que contratou empréstimo da 

parte reclamada, e mesmo quitando integralmente o valor contratado, foi 

mantida a restrição em sua margem consignável, o que a impede de 

contratar outro crédito. A título de tutela provisória de urgência, requereu a 

imediata liberação da restrição realizada pela parte reclamada em sua 

margem consignável. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão, não poderá 

existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em 

exame, mormente quanto ao comprovante de pagamento (ID 27583769), 

entendo que há probabilidade do direito à concessão do pleito liminar 

formulado na petição inicial, pois há evidências de que a parte reclamante 

quitou o débito que possuía com a parte reclamada. Observa-se também 

que o restritivo na margem consignável ocasiona perigo de dano, pois a 

parte reclamante fica impedida de realizar transações comerciais à prazo 

e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Impõe 

ainda consignar que a baixa da restrição na margem consignável não 

representa perigo de irreversibilidade, já que essa poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda a liberação da margem consignável da parte 

reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Tendo em vista a provável 

hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da 

caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade da restrição na margem consignável da parte 

reclamante. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que 

cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt 

no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014991-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

As partes informaram, em audiência conciliatória, que se compuseram 

amigavelmente conforme termo de acordo encartado nos autos. Para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, 

mediante sentença, em conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei 

n. 9.099/95, e, em consequência julgo extinto o presente feito com lastro 

legal no disposto no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará de liberação se for o caso. Após, arquive-se este 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006463-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUCAS NEVES ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

As partes informaram, em audiência conciliatória, que se compuseram 

amigavelmente conforme termo de acordo encartado nos autos. Para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, 

mediante sentença, em conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei 

n. 9.099/95, e, em consequência julgo extinto o presente feito com lastro 

legal no disposto no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará de liberação se for o caso. Após, arquive-se este 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004858-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SIQUEIRA NEGRAO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUZIA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

As partes informaram, em audiência conciliatória, que se compuseram 

amigavelmente conforme termo de acordo encartado nos autos. Para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, 

mediante sentença, em conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei 

n. 9.099/95, e, em consequência julgo extinto o presente feito com lastro 

legal no disposto no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará de liberação se for o caso. Após, arquive-se este 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015319-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILEIA DE ALMEIDA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

As partes informam que se compuseram amigavelmente. Dessa forma e 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O 

ACORDO supra mencionado, com fundamento no art. 57, da Lei 9.099 de 

26 de setembro de 1995. Expeça-se alvará de liberação se for o caso. 

Após, arquive-se este processo. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011090-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO OAB - MT24555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011090-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ GUILHERME FERNANDES DA SILVA REQUERIDO: 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. 

LUIZ GUILHERME FERNANDES DA SILVA ajuizou reclamação cível em 

desfavor da MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Em síntese, alegou que após contato com representante da promovida, 

convencido pelas conversas se tratar de financiamento, realizou o 

pagamento de R$ 2.996,60 para aquisição de uma moto. Afirma que, 

escolheu essa modalidade, por não ter interesse em adquirir o bem 

através de consórcio e também pela garantia da retirada da moto de forma 

imediata, tendo em vista a sua necessidade imediata. Afirma que, 

posteriormente a assinatura do contrato, descobriu que se tratava de 

consórcio, motivo pelo qual requer a devolução do valor pago (R$ 

2.996,60), assim como, indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação e arguiu incompetência 

do juizado especial por necessidade de perícia técnica. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu 

pela improcedência dos pedidos, impugnando o pedido de justiça gratuita. 

Ata da audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese 

do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Gratuidade. Analisado na fase de admissibilidade recursal. Isto porque, 

conforme preconizado pelo artigo 55 da Lei 9.099/95, a sentença de 

primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de 

advogado, razão pela qual, desnecessária a análise do pedido de Justiça 

Gratuita no momento da sentença, pedido esse que será examinado no 

momento da admissibilidade de eventual recurso inominado que possa ser 

interposto. Preliminar. Incompetência em razão da matéria. Complexidade 

da matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre 

os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada 

juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição 

a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, 

ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do 

CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso, não é 

necessário a produção da prova pericial nas conversas apresentadas 

pelo promovente no wattsapp, visto que os fatos narrados na inicial no 

que tange a contratação foram ratificadas pela promovida, quando da 

apresentação da contestação, sob o argumento de que houve a 

contratação do consórcio. No caso concreto, por não ser necessária a 

produção de prova pericial, não se trata de matéria de complexa e, 

conseqüentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a falha na prestação do serviço e dano moral. Assim, 

estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. 

Descumprimento contratual. Ato Ilícito. Nos contratos onerosos, a parte 

que se comprometer a alguma obrigação, deve executá-la na forma e 

tempo pactuado, pois o seu inadimplemento nos efeitos moratórios, 

conforme preconiza o artigo 397 do Código Civil. Quanto aos fatos 

narrados na inicial, verifico que o promovente em mais de uma 

oportunidade certificou-se de que não se tratava de consórcio mas sim, 

de financiamento que foi garantido, ser da própria promovida, conforme 
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consta do dos documentos juntados na inicial, entretanto, em exame ao 

caso concreto, nota-se que ainda que assim tivesse sido informado, trata 

de consórcio caracterizando descumprimento do combinado para a venda 

quando dos contatos realizdos com a parte promovente. Vale lembrar que, 

no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos 

serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de 

prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência 

de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório, concluindo-se que efetivamente os serviços pactuados não 

foram prestados nos termos contratados. Desta forma, diante do 

descumprimento contratual, a conduta ilícita encontra-se caracterizada. 

Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e 

subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da 

vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se 

reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com 

base nos elementos fáticos disponíveIs, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral, na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto 

porque o fato ocorrido teve o condão proporcior sentimentos indesejados 

como frustração, angustia e ansiedade. A propósito: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DO CDC – NÃO ENTREGA 

DO PRODUTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO 

PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não 

tendo a empresa fornecido o serviço a contento, pois, o produto adquirido 

pelo consumidor sequer foi entregue, a despeito do regular pagamento 

das parcelas contratadas, resta cabalmente comprovado a lesão moral 

por ele sofrida e o nexo causal com a conduta ilícita. No caso, o dano 

moral restou configurado, não se tratando de simples descumprimento 

contratual, uma vez que ultrapassou os meros dissabores cotidianos, 

atingindo os direitos da personalidade do consumidor. A indenização 

arbitrada se mostra capaz de atender as condições pessoais de quem 

suportou o dano, o caráter pedagógico/punitivo, não sendo considerado 

oneroso a um e nem ensejando enriquecimento ilícito do outro, devendo 

ser mantida na íntegra. (Ap 133551/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado 

no DJE 16/12/2016) RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIO DE PRODUTO – 

DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTO SIMILAR – PRAZO DE CONSERTO – 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. Embora a impossibilidade de 

utilização de produto adquirido seja suficiente para gerar dano moral, 

quando o prestador de serviço se preocupa com o bem estar do 

consumidor e disponibiliza produto similar para utilização durante período 

de conserto do, não há dano moral. Recurso Inominado nº 

0021472-91.2011.811.0001, Cuiabá, 24 de setembro de 2013. Juiz Relator 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum Indenizatório. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013). Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 5.000,00. 

Dano material Quem ocasiona dano material a outrem tem o dever de 

indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil). Nos termos do artigo 402 do 

Código Civil, o dano material pode ser materializado tanto na modalidade de 

perdas emergentes quanto na modalidade de lucros cessantes. 

Independentemente da modalidade de dano material, diferentemente do 

dano moral, este não se presume, deve ser integralmente comprovado. 

Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS 

E VERBAIS. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. De outro norte, no que se refere à 

indenização por danos materiais, nada há a ser provido. O dano material 

deve sempre estar devidamente demonstrado a conferir juridicidade à 

pretensão condenatória respectiva. 7. Na hipótese, não há sequer 

indicação do modelo do celular e óculos que a autora alega terem sido 

danificados. A existência e a extensão dos danos que alega haver sofrido 

não encontram, assim, suporte nos autos, e à evidência, não podem ser 

presumidos. Com efeito, não se julga ressarcimento de dano por 

verossimilhança e sim com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico, 

onde a prova deve ser robusta e irretorquível, não se afigurando 

adequada a condenação por danos hipotéticos ou mera presunção. (...) 

(TJ-DF - ACJ: 20150610060419, Relator: SANDRA REVES VASQUES 

TONUSSI, Data de Julgamento: 02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise do caso concreto, o promovente 

requer a título de danos materiais o valor de (R$ 2.996,60), tenho não 

estar devidamente comprovado a sua licitude, inevitável à restituição, de 

forma simples. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b) condenar a 

parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); c)condenar a promovida a pagar a parte promovente a 

quantia de R$ 2.996,60 (dois mil, novecentos e noventa e seis reais, 

sessenta centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do 

STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a 

partir da citação; d)rejeitar a preliminar arguida; Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010355-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEANDRO SILVA PASSOS REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. 

LEANDRO SILVA PASSOS ajuizou ação indenizatória em desfavor da OI 

S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

promovida que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação e sustentou a inexistência de culpa, ausência de 
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dano moral, requerendo a improcedência, com pedido contraposto e 

litigância de má fé. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidospodem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de (R$ 328,01), torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que não foi juntado aos autos nenhuma prova que possa 

corroborar com os argumentos da contestação. Assim, pela insuficiência 

de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito é suficiente para 

presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como também 

na modalidade subjetiva (dano in reipsa). Isto porque o restritivo de crédito 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in reipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste contexto, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

mormente quanto ao valor cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito 

no valor de (R$ 328,01), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$ 10.000,00. Litigância de má-fé A 

litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade 

dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser 

resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo 

temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. Pedido contraposto. 

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte 

promovida formular na contestação pedido contraposto, desde que 

embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - ApelacaoCivel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores, Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de 

no valor de R$ 328,01 (trezentos e vinte e oito reais, um centavos); c) 

condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d)indeferir o pedido de litigância de má-fé; e)indeferir o pedido 

contraposto; f)determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 
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nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013585-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAMILA CRISTINA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. A parte requerente ajuizou Ação de indenização 

por danos morais onde alegou desconhecer o valor reivindicado pela parte 

requerida que resultou na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

de crédito. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a exclusão do 

restritivo e a indenização pelos danos morais. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou a contestação no ID. 26764062, arguiu a preliminar 

inépcia da petição inicial. No mérito sustentou a ausência de dano moral a 

ser indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostada no ID. 26925870 e a impugnação à 

contestação no ID. 27208538. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR Inépcia. 

Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, o 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere à demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. [...] PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi 

DJU 03/06/2003). Em análise do caso concreto, nota-se que o extrato 

original de balcão, não é considerado documento imprescindível para o 

ajuizamento de ações judiciais, mas sim para comprovar a existência do 

direito material em favor da parte requerente. Ademais, a parte requerente 

colacionou no ID. 25377200, o extrato que demostra a existência de 

restrição em seu nome. Portanto, a preliminar de inépcia deve ser 

rejeitada. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, observo que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (art. 5º, LXXVIII, CF), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do 

conflito. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

existência do débito e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Dívida desconhecida. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (CC, art. 396). Desta forma, para que a mora seja 

efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão 

praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte requerente 

nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de R$251,76, 

torna-se imprescindível que a parte requerida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Examinando o conjunto fático probatório, nota-se que a 

parte requerida não juntou qualquer documento que possa demonstrar a 

relação jurídica supostamente existente entre as partes. Assim, pela 

ausência de provas do vínculo contratual e da origem do crédito 

questionado, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte 

requerente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte 

requerida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome da parte requerente nas instituições de 

restrição ao crédito (ID. 25377200), em regra, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade objetiva, como também na 

modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. [...] INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. [...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova [...] (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp nº 859.739/SP, 

Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJU 01/09/2016). Vale consignar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça no 

presente caso, visto que não há restritivo pré-existente ao discutido 

nestes autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a compensação do dano moral na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) 

julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para: c) declarar a inexistência do débito de 

R$251,76 (duzentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos); d) 

condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 
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do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (15/07/2019 - ID. 25377200) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); e) determinar que a parte requerida, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte requerente, sob pena de multa fixa de 

R$3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013550-98.2019.8.11.0001
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IRIDE TOLENTINO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013550-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IRIDE TOLENTINO DE BARROS REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos etc. A parte requerente ajuizou Ação declaratória de inexistência 

de débito cumulada com indenização por danos morais com pedido liminar, 

onde alegou ter contratado um cartão de crédito consignado junto a parte 

requerente e por dificuldade financeira não conseguiu honrar com os 

pagamentos. Relata que solicitou o parcelamento do débito do cartão de 

crédito, mas que também não conseguiu adimplir, sendo descontado em 

folha de pagamento. Afirma, que tomou conhecimento que seu nome 

estava restrito. Requereu o deferimento da tutela de urgência para a 

retirada do seu nome do cadastro de inadimplente, no mérito pleiteou a 

suspensão do desconto, a declarada de inexistência do débito, a 

devolução em dobro e a indenização pelos danos morais. A liminar não foi 

concedida conforme os ID. 25388257 e ID. 25419448. Devidamente citada, 

a parte requerida apresentou a contestação no ID. 26851975, onde 

sustentou o descumprimento do parcelamento, a existência de novos 

débitos, ausencia de quitação, a impossibilidade de devolução de valores 

e indenização por danos morais. Ao final, postulou pela improcedência do 

feito. Termo da audiência de conciliação foi acostada no ID. 26922333 e a 

impugnação à contestação no ID. 27231545. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Quitação. A prova do pagamento cabe ao devedor, 

podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar 

entregar o comprovante de quitação (art. 319 do CC). Observo que a parte 

requerente não comprovou a quitação do parcelamento do cartão de 

crédito, pelo contrário, os documentos encartados no ID. 26851969 pela 

parte requerida comprova a existência de débito no valor de R$3.658,07 

(ID. 25357143), que resultou no restritivo de crédito. Ademais, não há nos 

autos prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito 

(CPC, art. 373, II), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que 

não há conduta ilícita por parte da empresa requerida. Consequentemente, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho a julgar improcedente os pedidos contidos na inicial nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys 

Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003895-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABRICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM S/A 

Vistos, etc. FABRICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA ajuizou ação indenizatória em 

desfavor da TIM S.A. Em síntese, alegou que é cliente da promovida e que 

em novembro/2018 contratou o plano com internet por R$ 73,90/mês, 

entretanto, após 3 meses, passou a ser cobrado por R$ 99,90 sem que 

tenha autorizado qualquer novo pacote. Afirma que, tentou resolver 

administrativamente, reclamando no PROCON, sem lograr êxito, realizando 

pagamentos indevidos de R$ 628,33. Afirma que tentou cancelar várias 

vezes, também sem lograr êxito. Ao final, requer a devolução do valor 

pago R$ 628,33, de forma dobrada, rescisão contratual, assim como, 

indenização por danos morais. A liminar não foi concedida. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação e sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral, requerendo a 

improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidospodem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a falha na prestação do serviço, a excludente de 

culpabilidade, o dano moral e material. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Descumprimento contratual. Ato Ilícito. 

Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação, 

deve executá-la na forma e tempo pactuado, pois o seu inadimplemento 

nos efeitos moratórios, conforme preconiza o artigo 397 do Código Civil. 

Impõe esclarecer que a promovida alega que os valores cobrados são do 

contrato firmado, com alteração do plano em 23/01/2019, entretanto, não 

juntou aos autos, provas de que a promovente tenha realizado o pedido de 

alteração contratual. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus 

probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser 

proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 

6º, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que 

efetivamente os serviços pactuados não foram prestados nos termos 

contratados. Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Desta 

forma, diante do descumprimento contratual, a conduta ilícita encontra-se 
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caracterizada. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar 

que a cobrança indevida, com alteração do plano não solicitada, é 

suficiente para presumir a existência de dano moral, na modalidade 

subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido teve o condão 

proporcior sentimentos indesejados como frustração, angustia e 

ansiedade. A propósito: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CARACTERIZADA – APLICAÇÃO 

DO CDC – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – DANO MORAL CONFIGURADO 

– VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a empresa fornecido o serviço a 

contento, pois, o produto adquirido pelo consumidor sequer foi entregue, a 

despeito do regular pagamento das parcelas contratadas, resta 

cabalmente comprovado a lesão moral por ele sofrida e o nexo causal com 

a conduta ilícita. No caso, o dano moral restou configurado, não se 

tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que ultrapassou 

os meros dissabores cotidianos, atingindo os direitos da personalidade do 

consumidor. A indenização arbitrada se mostra capaz de atender as 

condições pessoais de quem suportou o dano, o caráter 

pedagógico/punitivo, não sendo considerado oneroso a um e nem 

ensejando enriquecimento ilícito do outro, devendo ser mantida na íntegra. 

(Ap 133551/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – VÍCIO DE PRODUTO – DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTO 

SIMILAR – PRAZO DE CONSERTO – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. Embora a impossibilidade de utilização de produto 

adquirido seja suficiente para gerar dano moral, quando o prestador de 

serviço se preocupa com o bem estar do consumidor e disponibiliza 

produto similar para utilização durante período de conserto do, não há 

dano moral. Recurso Inominado nº 0021472-91.2011.811.0001, Cuiabá, 24 

de setembro de 2013. Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 

Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...) RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do 

dano moral a quantia de R$ 4.000,00. Dano Material. Quem ocasiona dano 

material a outrem tem o dever de indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil). 

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, o dano material pode ser 

materializado tanto na modalidade de perdas emergentes quanto na 

modalidade de lucros cessantes. Independentemente da modalidade de 

dano material, diferentemente do dano moral, este não se presume, deve 

ser integralmente comprovado. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANO MATERIAL 

NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 

6. De outro norte, no que se refere à indenização por danos materiais, 

nada há a ser provido. O dano material deve sempre estar devidamente 

demonstrado a conferir juridicidade à pretensão condenatória respectiva. 

7. Na hipótese, não há sequer indicação do modelo do celular e óculos que 

a autora alega terem sido danificados. A existência e a extensão dos 

danos que alega haver sofrido não encontram, assim, suporte nos autos, 

e à evidência, não podem ser presumidos. Com efeito, não se julga 

ressarcimento de dano por verossimilhança e sim com a segurança 

exigida pelo ordenamento jurídico, onde a prova deve ser robusta e 

irretorquível, não se afigurando adequada a condenação por danos 

hipotéticos ou mera presunção. (...) (TJ-DF - ACJ: 20150610060419, 

Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, Data de Julgamento: 

02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em exame 

do conjunto probatório, mormente quanto aos documentos juntados tenho 

que ao pagamento indevido e não contestado pela parte promovida de R$ 

628,33 , devido o referido ressarcimento, de forma simples, tendo em vista 

que não há comprovação de má fé pela parte promovida. Portanto, devido 

o pedido de danos materiais. Dispositivo: Pelo exposto, proponho: a) julgar 

parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: b) condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citaçãopor envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt 

no AREsp 703055/RS); c)condenara promovida a pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 628,33 (seiscentos e vinte e oito reais, trinta e 

três centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação; d)determinar a rescisão contratual firmada entre as partes. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004570-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEYTILA SILVA PEDROSO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CHRISTIANNE PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT8286/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004570-65.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: KEYTILA SILVA PEDROSO REQUERIDO: ALS VIAGENS E 

TURISMO EIRELI Vistos etc. KEYTILA SILVA PEDROSO ajuizou reclamação 

cível em desfavor da ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI. Em síntese, 

sustenta a parte promovente que comprou pacote turístico para Maceio, 

em 8 vezes de R$ 634,37 no total de R$ 5.074,54. Afirma que, por 

problemas pessoais, precisou cancelar a viagem, tendo realizado 6 

pagamentos (R$ 3.805,92), entretanto, ao solicitar o cancelamento, não 

houve nenhuma devolução dos valores pago, sob alegação de multa 

contratual por cancelamento. Tentou resolver administrativamente sem 

lograr êxito. Ao final, postulou a devolução do valor integral a título de 

danos materiais, assim como, danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral, com a improcedência da ação. Ata da audiência 

de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 
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solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a retenção indevida 

de 100% do valor pago, a excludente de culpabilidade, o dano moral e 

material. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Ato ilícito. Retenção 100%. Quem ocasiona dano material a 

outrem tem o dever de indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil). Nos termos 

do artigo 402 do Código Civil, o dano material pode ser materializado tanto 

na modalidade de perdas emergentes quanto na modalidade de lucros 

cessantes. Independentemente da modalidade de dano material, 

diferentemente do dano moral, este não se presume, deve ser 

integralmente comprovado. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANO MATERIAL 

NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 

6. De outro norte, no que se refere à indenização por danos materiais, 

nada há a ser provido. O dano material deve sempre estar devidamente 

demonstrado a conferir juridicidade à pretensão condenatória respectiva. 

7. Na hipótese, não há sequer indicação do modelo do celular e óculos que 

a autora alega terem sido danificados. A existência e a extensão dos 

danos que alega haver sofrido não encontram, assim, suporte nos autos, 

e à evidência, não podem ser presumidos. Com efeito, não se julga 

ressarcimento de dano por verossimilhança e sim com a segurança 

exigida pelo ordenamento jurídico, onde a prova deve ser robusta e 

irretorquível, não se afigurando adequada a condenação por danos 

hipotéticos ou mera presunção. (...) (TJ-DF - ACJ: 20150610060419, 

Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, Data de Julgamento: 

02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) A 

promovente alega que pagou o valor total de R$ 3.805,92 de um total de R$ 

5.074,54, solicitando o cancelamento do pacote turístico, sem direito a 

ressarcimento de qualquer valor, sob o argumento de que o valor pago 

seria a título de multa contratual. Em contrapartida, a promovida afirma 

exercício regular de direito ao reter o valor pago, já que, o contrato firmado 

entre as partes estipulava multa por cancelamento. Oportuno lembrar que 

as alegações da parte promovente são incontroversas, no que tange, a 

retenção do valor total do pago no montante de R$ 3.805,92, tendo em 

vista que não houve devolução de qualquer valor conforme confessado 

pela promovida. Ressalto que, a retenção de 100% (cem por cento) do 

valor, nos casos desta natureza, vem sendo considerado pelo STJ como 

abusiva, que assim se manifestou: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

PACOTE DE VIAGENS. CRUZEIRO. VIAGEMCANCELADA POR MOTIVO DE 

SAÚDE. REEMBOLSO DAS QUANTIAS PAGAS. NEGATIVA DE 

RESTITUIÇÃO PELA RÉ QUE SE AFIGURA ABUSIVA. CLÁUSULA 

CONTRATUAL COM PREVISÃO DE PERDIMENTO TOTAL DO VALOR 

PAGO. ABUSIVIDADE. 1. Com efeito, mostra-se abusiva a cláusula 

contratual que prevê multa de 100% do valor da cabine pelo cancelamento 

do contrato. Uma vez que o cancelamento da viagem se deu em razão de 

doença do marido da autora poucos dias antes da data aprazada para o 

embarque, com internação hospitalar, cabível a restituição do montante 

pago. Restituição de 80% fixada na sentença que vai mantidaface a 

ausência de recurso da demandante. 2. A referida cláusula contratual, 

que prevê a perda integral dos valores pagos, em razão da desistência do 

contrato dos 10 ao 0 dias antes da data do embarque, (cláusula 9.3 - fl. 

136) afigura-se nula, nos moldes do art. 51, inc. IV do CDC, pois coloca o 

consumidor excessiva desvantagem. A imposição da perda integral do 

valor pago sem a utilização de qualquer serviço não se coaduna com 

princípios da boa-fé, equidade e razoabilidade que se espera de todos os 

contratos, sobretudo os de natureza consumerista. Ademais, é vê se 

verificar no caso em tela que a ré não demonstrou qualquer prejuízo 

concreto ou excepcional decorrente do cancelamento da viagem que 

pudesse justificar a retenção integral dos valores pagos. 3. Sentença que 

determinou a devolução solidária das rés ao pagamento de 80% do valor 

do pacote que vai mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005513387, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 10/06/2015). Assim, 

diante da abusividade da retenção, o que não foi sanado após 

reclamação, caracterizado o ato ilícito. Dano material. No que tange ao 

pedido de restituição do valor, que deverá se enquadrar no entendimento 

do STJ, no percentual de 80% do valor contratado, de forma simples. 

Neste sentido, tem-se que o valor retido de R$ 3.805,92 a título de 

rescisão contratual, é indevido, devendo ser adequado aos parâmetros 

legais de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (R$ 5.074,54), 

que para o presente caso representa R$ 1.014,90. Portanto, a título de 

danos materiais entendo existir razão parcial, pois não tem direito à 

devolução do valor integralmente pago, devendo arcar com multa 

contratual, devendo ser restituído o valor total de R$ 2.791,02, a título de 

danos materiais. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar 

que a retenção nos termos alegados na inicial, não é suficiente para 

presumir a existência de dano moral, na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Por essas razões, o dano moral não encontra-se caracterizado. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b) condenar a promovida a 

pagar aos promoventes a quantia de R$ 2.791,02 (dois mil, setecentos e 

noventa e um reais, dois centavos)a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. 

Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação; c)indeferir o pleito indenizatório de dano 

moral. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007345-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA REGINA MAGUINO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007345-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAGDA REGINA MAGUINO NASCIMENTO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

A parte requerente ajuizou ação indenizatória onde alegou desconhecer 

os valores reivindicados pela parte requerida que resultou na inclusão do 

seu nome nos órgãos de proteção de crédito. Pleiteou a declaração de 

inexistência dos débitos, a exclusão dos restritivos e a indenização pelos 

danos morais. Devidamente citada, a parte requerida apresentou a 

contestação no ID. 25591580, onde arguiu as preliminares prescrição, a 

inépcia da petição inicial e incompetência territorial. No mérito, sustentou a 

regularidade do apontamento, a inocorrência de ato ilícito e do dano moral. 

Ao final, formulou pedido contraposto, postulou pela condenação em 

litigância de má fé e pela improcedência do feito. Termo da audiência de 

conciliação foi acostada no ID. 25403115 e a impugnação à contestação 

no ID. 25643985. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Incompetência em razão da 

matéria. Complexidade da matéria. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 
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atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa - e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível - esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) - para definir o que são causas cíveis de 

menor complexidade. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 30170/SC, Rel. Min.: Nancy 

Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não 

são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, diante da expressa 

impugnação da parte reclamante aos áudios anexados no ID. 25713092, 

impõe-se no presente caso, a realização de prova pericial de degravação 

e identificação de voz. No caso concreto, por ser necessária a produção 

de prova pericial, trata-se de matéria de complexa e, consequentemente, 

este Juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho a reconhecer a incompetência em 

razão da matéria deste juízo e, consequentemente, julgar extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X e 

artigo 337, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012173-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS NATALINA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012173-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DOMINGAS NATALINA BISPO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. A parte requerente ajuizou Ação declaratória de inexistência 

de débito cumulada com indenização por danos morais, onde alegou 

desconhecer o valor reivindicado pela parte requerida que resultou na 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteou a 

declaração de inexistência do débito, a exclusão do restritivo e a 

indenização pelos danos morais. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou a contestação na ID. 26751530, onde arguiu a preliminar 

inépcia da petição inicial. No mérito, sustentou a impossibilidade da 

declaração de inexistência do débito, a inocorrência de ato ilícito e do dano 

moral. Ao final, postulou pela condenação em litigância de má fé e pela 

improcedência do feito com aplicação da Súmula 385 do STJ. Termo da 

audiência de conciliação foi acostada no ID. 26503831 e a impugnação à 

contestação na ID. 27096828. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR Inépcia. 

Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, o 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere à demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. [...] PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi 

DJU 03/06/2003). Em análise do caso concreto, nota-se que o extrato 

original de balcão, não é considerado documento imprescindível para o 

ajuizamento de ações judiciais, mas sim para comprovar a existência do 

direito material em favor da parte requerente. Ademais, a parte requerente 

colacionou na ID. 25015176, o extrato que demostra a existência de 

restrição em seu nome. Portanto, a preliminar de inépcia deve ser 

rejeitada. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, observo que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (art. 5º, LXXVIII, CF), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do 

conflito. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

existência do débito, o dano moral e a litigância de má fé. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Dívida 

desconhecida. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em 

mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no 

prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (CC, art. 396). Desta 

forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário que haja 

prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando 

que a parte requerente nega a existência da obrigação que resultou no 

restritivo de crédito no valor de R$314,51, torna-se imprescindível que a 

parte requerida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata 

de fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado apenas as 

faturas (ID. 26751533), relatórios de chamadas (ID. 26751534), os quais 

não têm o condão probatório, pois tratam de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Assim, pela insuficiência de provas 

apresentadas pela parte requerida sobre a existência de vínculo 

contratual e mediante impugnação da parte requerente, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte requerente, a cobrança é 

indevida e caracteriza conduta ilícita da parte requerida. Dano moral. O 

dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na 

esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 
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sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome da parte requerente nas instituições de restrição ao crédito (ID. 

25015176), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. [...] INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. [...] 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova [...] (STJ, 4ª 

Turma, AgInt no AREsp nº 859.739/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 

DJU 01/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça no presente caso, visto que não há 

restritivo pré-existente ao discutido nestes autos. Por essas razões, o 

dano moral encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: Compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

[...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa 

Catarina desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. 

Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral 

na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). Litigância de má-fé. A litigância 

de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas 

no artigo 80 do Código de Processo Civil acompanhada do elemento dolo. 

Artigo 80 - Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II 

- alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 

processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Não destoa a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no 

AgInt no AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). 

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese 

tipificada e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte 

requerente ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta 

razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) 

julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para: c) declarar a inexistência do débito de 

R$314,51 (trezentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos); d) 

condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (22/08/2019 - ID. 25015176) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); e) determinar que a parte requerida, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte requerente, sob pena de multa fixa de 

R$3.000,00 (três mil reais). f) indeferir o pedido de condenação em 

litigância de má-fé. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014600-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSUE PINHEIRO DIAS REQUERIDO: BANCO PAN Vistos 

etc. A parte requerente ajuizou Ação anulatória de cartão de crédito e 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais onde 

alegou ter firmado um contrato de empréstimo consignado de R$2.000,00 e 

que não obtém uma cópia do documento não sabendo o número de 

parcelas. E que na verdade trata de um cartão consignado, mas que nuca 

desbloqueou. Ao final afirma que está sendo cobrado indevidamente e 

pleiteou a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro e a 

indenização pelos danos morais. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou a contestação no ID. 27470407, onde arguiu a prescrição e a 

preliminar incompetência do Juizado Especial. No mérito, sustentou a 

regularidade da contratação, a ausência de ato ilícito e do dano moral. Ao 

final, postulou pela improcedência do feito. Termo da audiência de 

conciliação foi acostada no ID. 27266516 e a impugnação à contestação 

no ID. 27223411. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Incompetência em razão da 

matéria. Complexidade da matéria. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa - e, por conseguinte, a 
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competência do Juizado Especial Cível - esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) - para definir o que são causas cíveis de 

menor complexidade. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 30170/SC, Rel. Min.: Nancy 

Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não 

são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, diante da expressa 

impugnação da parte requerente quanto aos contratos inclusos no ID. 

708699284 e ID. 719870637, impõe-se no presente caso, a realização de 

prova pericial. Logo, por ser necessária a produção de prova pericial, 

trata-se de matéria de complexa e, consequentemente, este Juízo é 

incompetente para processar e julgar a presente demanda. Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho a reconhecer a incompetência em razão da 

matéria deste juízo e, consequentemente, julgar EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X e artigo 337, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys 

Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007049-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THIAGO AUGUSTO FIGUEIREDO ORRIGO REQUERIDO: 

JOSE VITORIANO ROSA Vistos etc. A parte requerente ajuizou a Ação 

indenizatória, onde aduz que no dia 18/07/2019, teve seu veículo 

Chevrolet Onix, placa QBZ 0942, abalroada pelo veículo Fiat Siena Fire 

Flex, placa NJM 0462, conduzido pela parte requerida. Relata que estava 

no cruzamento da Rua Barão de Melgaço e Avenida Senador Metello, 

quando a parte requerida atravessou o sinal vermelho, causando a 

colisão. Afirma buscou a solução consensual, mas sem êxito. Pleiteou o 

ressarcimento pelos danos materiais no valor de R$5.514,71 e a 

indenização pelos danos morais. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou a contestação no ID. 25556014 e sustentou a ausência de 

provas, a inocorrência do dano material e moral a ser indenizado. Ao final 

postulou pela improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação 

foi acostada no ID. 25326906 e a impugnação à contestação no ID. 

26370784. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do 

conflito. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

existência de responsabilidade da parte requerida pelos danos material e 

moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Avançar sinal vermelho. Avançar o sinal vermelho do 

semáforo enseja infração de trânsito gravíssima, como dispõe o artigo 208 

do Código de Trânsito Brasileiro, abaixo transcrito, e, consequentemente 

caracterizando também ato ilícito para efeito de responsabilidade civil 

extracontratual. Artigo 208 - Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o 

de parada obrigatória: Infração - gravíssima; Penalidade - multa. Em análise 

ao caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível nos 

autos, mormente em relação ao boletim de ocorrência (ID. 23763681, ID. 

23763672 e ID. 23763682), as conversas pelo aplicativo do WhatsApp (ID. 

23763672 e ID. 23763886) e as imagens de câmera de segurança (ID. 

23763675 e ID. 23763677), nota-se que o veículo Fiat Siena Fire, placa 

NJM 0462, conduzido pela parte requerida, atravessou o cruzamento no 

sinal vermelho, vindo a colidir com o veículo Chevrolet Onix, placa QBZ 

0942, conduzido pela parte requerente. Portanto, restou caracterizada a 

infração de trânsito pela parte requerida, ensejando consequentemente 

conduta ilícita para efeitos de responsabilidade civil. Dano material Quem 

ocasiona dano material a outrem tem o dever de indenizá-lo (CC, art. 186). 

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, o dano material pode ser 

materializado tanto na modalidade de perdas emergentes quanto na 

modalidade de lucros cessantes. Independentemente da modalidade de 

dano material, diferentemente do dano moral, este não se presume, deve 

ser integralmente comprovado. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANO MATERIAL 

NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 

6. De outro norte, no que se refere à indenização por danos materiais, 

nada há a ser provido. O dano material deve sempre estar devidamente 

demonstrado a conferir juridicidade à pretensão condenatória respectiva. 

7. Na hipótese, não há sequer indicação do modelo do celular e óculos que 

a autora alega terem sido danificados. A existência e a extensão dos 

danos que alega haver sofrido não encontram, assim, suporte nos autos, 

e à evidência, não podem ser presumidos. Com efeito, não se julga 

ressarcimento de dano por verossimilhança e sim com a segurança 

exigida pelo ordenamento jurídico, onde a prova deve ser robusta e 

irretorquível, não se afigurando adequada a condenação por danos 

hipotéticos ou mera presunção. [...] (TJDF, 3ª Tur. Rec; ACJ nº 

20150610060419, Rel.: Sandra Reves Vasques Tonussi, DJU 02/02/2016). 

A parte requerente alega ter suportado o dano material na soma de 

R$5.514,71, sendo a quantia de R$5.100,00 referente ao reparo no veículo 

e de R$414,17, no tocante aos lucros cessantes como motorista de UBER. 

No tocante ao valor pleiteado pelo custo com o conserto do veículo, 

nota-se que restou comprovado diante da nota fiscal no ID. 26370784, 

enquanto o pleito a título de lucro cessantes, não restou comprovado, pois 

o histórico anexado no ID. 23763998, não possui identificação. Assim, 

entendo devida a título de danos materiais, o pagamento do valor de 

R$5.100,00 (cinco mil e cem reais). Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, 

podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 
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pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019). 

Todavia, quando os fatos ofendem o direito a personalidade com 

superficialidade, equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano 

moral indenizável, visto que caracteriza mero aborrecimento. No caso em 

análise, a indisponibilidade do veículo, embora caracterize conduta ilícita 

por si só, não tem o condão de levar a presunção de existência de dano 

moral na modalidade objetiva e subjetiva. Neste sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR E 

ABORRECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. I- O aborrecimento, decorrente 

de acidente de trânsito, não viola direitos de personalidade e, por isso, não 

configura dano moral, pois constitui mero desconforto, incapaz de 

repercutir na esfera íntima do autor. II- Inviável a apreciação, em sede 

recursal, de questão ou pedido que nem sequer foi suscitado na instância 

de origem. III- Apelação desprovida. (TJDF, 6ª Tur. Cív; APC nº 

20140111381652, Rel.: Vera Andrighi, DJU 02/12/2015). Ademais a parte 

requerente não relatou nenhuma situação que extrapole a normalidade, 

que ultrapasse os aborrecimentos e meros dissabores da vida cotidiana. 

Esclarecedor é o ensinamento do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, em 

sua obra Programa de Responsabilidade Civil, 9ª edição, editora Atlas, 

página 87, a qual cito: Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como 

dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Nesta esteira, é o entendimento do Tribunal do 

Mato Grosso em caso semelhante: RECURSO INOMINADO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO 

TRASEIRA - PLEITO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA - PLEITO 

DE REFORMA DA SENTENÇA E PEDIDO CONTRAPOSTO DE DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE COLIDIU NA TRASEIRA - DANO 

MORAL INEXISTENTE - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Resta comprovada a culpa 

exclusiva se a parte Requerida colide na traseira do veículo a frente por 

empreender velocidade incompatível com a via de tráfego, o que 

demonstra a negligência e desrespeito aos limites impostos pelo Código de 

Trânsito Nacional. A mera colisão sem maiores implicações é mero 

aborrecimento na vida civil de qualquer pessoa, porém, sem implicações a 

gerar o abalo na honra subjetiva de alguém, devendo ocorrer a extirpação 

do mesmo da sentença condenatória. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJMT, Tur. Rec; RI nº 1267/2013, Rel.: Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes, DJU 11/03/2014). Não prosperam assim, o argumento de dano 

moral a ser indenizado. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) julgar 

parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil: b) condenar a parte requerida a pagar ao requerente a 

quantia de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais) a título de danos materiais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir do evento danoso (18/07/2019 - ID. 23763681) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ - AgInt no AREsp 

703055/RS). c) indeferir o pleito indenizatório por danos morais. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007049-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THIAGO AUGUSTO FIGUEIREDO ORRIGO REQUERIDO: 

JOSE VITORIANO ROSA Vistos etc. A parte requerente ajuizou a Ação 

indenizatória, onde aduz que no dia 18/07/2019, teve seu veículo 

Chevrolet Onix, placa QBZ 0942, abalroada pelo veículo Fiat Siena Fire 

Flex, placa NJM 0462, conduzido pela parte requerida. Relata que estava 

no cruzamento da Rua Barão de Melgaço e Avenida Senador Metello, 

quando a parte requerida atravessou o sinal vermelho, causando a 

colisão. Afirma buscou a solução consensual, mas sem êxito. Pleiteou o 

ressarcimento pelos danos materiais no valor de R$5.514,71 e a 

indenização pelos danos morais. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou a contestação no ID. 25556014 e sustentou a ausência de 

provas, a inocorrência do dano material e moral a ser indenizado. Ao final 

postulou pela improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação 

foi acostada no ID. 25326906 e a impugnação à contestação no ID. 

26370784. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do 

conflito. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

existência de responsabilidade da parte requerida pelos danos material e 

moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Avançar sinal vermelho. Avançar o sinal vermelho do 

semáforo enseja infração de trânsito gravíssima, como dispõe o artigo 208 

do Código de Trânsito Brasileiro, abaixo transcrito, e, consequentemente 

caracterizando também ato ilícito para efeito de responsabilidade civil 

extracontratual. Artigo 208 - Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o 

de parada obrigatória: Infração - gravíssima; Penalidade - multa. Em análise 

ao caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível nos 

autos, mormente em relação ao boletim de ocorrência (ID. 23763681, ID. 

23763672 e ID. 23763682), as conversas pelo aplicativo do WhatsApp (ID. 

23763672 e ID. 23763886) e as imagens de câmera de segurança (ID. 

23763675 e ID. 23763677), nota-se que o veículo Fiat Siena Fire, placa 

NJM 0462, conduzido pela parte requerida, atravessou o cruzamento no 

sinal vermelho, vindo a colidir com o veículo Chevrolet Onix, placa QBZ 

0942, conduzido pela parte requerente. Portanto, restou caracterizada a 

infração de trânsito pela parte requerida, ensejando consequentemente 

conduta ilícita para efeitos de responsabilidade civil. Dano material Quem 
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ocasiona dano material a outrem tem o dever de indenizá-lo (CC, art. 186). 

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, o dano material pode ser 

materializado tanto na modalidade de perdas emergentes quanto na 

modalidade de lucros cessantes. Independentemente da modalidade de 

dano material, diferentemente do dano moral, este não se presume, deve 

ser integralmente comprovado. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANO MATERIAL 

NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 

6. De outro norte, no que se refere à indenização por danos materiais, 

nada há a ser provido. O dano material deve sempre estar devidamente 

demonstrado a conferir juridicidade à pretensão condenatória respectiva. 

7. Na hipótese, não há sequer indicação do modelo do celular e óculos que 

a autora alega terem sido danificados. A existência e a extensão dos 

danos que alega haver sofrido não encontram, assim, suporte nos autos, 

e à evidência, não podem ser presumidos. Com efeito, não se julga 

ressarcimento de dano por verossimilhança e sim com a segurança 

exigida pelo ordenamento jurídico, onde a prova deve ser robusta e 

irretorquível, não se afigurando adequada a condenação por danos 

hipotéticos ou mera presunção. [...] (TJDF, 3ª Tur. Rec; ACJ nº 

20150610060419, Rel.: Sandra Reves Vasques Tonussi, DJU 02/02/2016). 

A parte requerente alega ter suportado o dano material na soma de 

R$5.514,71, sendo a quantia de R$5.100,00 referente ao reparo no veículo 

e de R$414,17, no tocante aos lucros cessantes como motorista de UBER. 

No tocante ao valor pleiteado pelo custo com o conserto do veículo, 

nota-se que restou comprovado diante da nota fiscal no ID. 26370784, 

enquanto o pleito a título de lucro cessantes, não restou comprovado, pois 

o histórico anexado no ID. 23763998, não possui identificação. Assim, 

entendo devida a título de danos materiais, o pagamento do valor de 

R$5.100,00 (cinco mil e cem reais). Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, 

podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019). 

Todavia, quando os fatos ofendem o direito a personalidade com 

superficialidade, equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano 

moral indenizável, visto que caracteriza mero aborrecimento. No caso em 

análise, a indisponibilidade do veículo, embora caracterize conduta ilícita 

por si só, não tem o condão de levar a presunção de existência de dano 

moral na modalidade objetiva e subjetiva. Neste sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR E 

ABORRECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. I- O aborrecimento, decorrente 

de acidente de trânsito, não viola direitos de personalidade e, por isso, não 

configura dano moral, pois constitui mero desconforto, incapaz de 

repercutir na esfera íntima do autor. II- Inviável a apreciação, em sede 

recursal, de questão ou pedido que nem sequer foi suscitado na instância 

de origem. III- Apelação desprovida. (TJDF, 6ª Tur. Cív; APC nº 

20140111381652, Rel.: Vera Andrighi, DJU 02/12/2015). Ademais a parte 

requerente não relatou nenhuma situação que extrapole a normalidade, 

que ultrapasse os aborrecimentos e meros dissabores da vida cotidiana. 

Esclarecedor é o ensinamento do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, em 

sua obra Programa de Responsabilidade Civil, 9ª edição, editora Atlas, 

página 87, a qual cito: Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como 

dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Nesta esteira, é o entendimento do Tribunal do 

Mato Grosso em caso semelhante: RECURSO INOMINADO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO 

TRASEIRA - PLEITO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA - PLEITO 

DE REFORMA DA SENTENÇA E PEDIDO CONTRAPOSTO DE DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE COLIDIU NA TRASEIRA - DANO 

MORAL INEXISTENTE - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Resta comprovada a culpa 

exclusiva se a parte Requerida colide na traseira do veículo a frente por 

empreender velocidade incompatível com a via de tráfego, o que 

demonstra a negligência e desrespeito aos limites impostos pelo Código de 

Trânsito Nacional. A mera colisão sem maiores implicações é mero 

aborrecimento na vida civil de qualquer pessoa, porém, sem implicações a 

gerar o abalo na honra subjetiva de alguém, devendo ocorrer a extirpação 

do mesmo da sentença condenatória. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJMT, Tur. Rec; RI nº 1267/2013, Rel.: Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes, DJU 11/03/2014). Não prosperam assim, o argumento de dano 

moral a ser indenizado. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) julgar 

parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil: b) condenar a parte requerida a pagar ao requerente a 

quantia de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais) a título de danos materiais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir do evento danoso (18/07/2019 - ID. 23763681) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ - AgInt no AREsp 

703055/RS). c) indeferir o pleito indenizatório por danos morais. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004570-65.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: KEYTILA SILVA PEDROSO REQUERIDO: ALS VIAGENS E 

TURISMO EIRELI Vistos etc. KEYTILA SILVA PEDROSO ajuizou reclamação 

cível em desfavor da ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI. Em síntese, 

sustenta a parte promovente que comprou pacote turístico para Maceio, 

em 8 vezes de R$ 634,37 no total de R$ 5.074,54. Afirma que, por 

problemas pessoais, precisou cancelar a viagem, tendo realizado 6 

pagamentos (R$ 3.805,92), entretanto, ao solicitar o cancelamento, não 

houve nenhuma devolução dos valores pago, sob alegação de multa 

contratual por cancelamento. Tentou resolver administrativamente sem 

lograr êxito. Ao final, postulou a devolução do valor integral a título de 

danos materiais, assim como, danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral, com a improcedência da ação. Ata da audiência 

de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a retenção indevida 

de 100% do valor pago, a excludente de culpabilidade, o dano moral e 

material. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Ato ilícito. Retenção 100%. Quem ocasiona dano material a 

outrem tem o dever de indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil). Nos termos 

do artigo 402 do Código Civil, o dano material pode ser materializado tanto 

na modalidade de perdas emergentes quanto na modalidade de lucros 

cessantes. Independentemente da modalidade de dano material, 

diferentemente do dano moral, este não se presume, deve ser 

integralmente comprovado. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANO MATERIAL 

NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 

6. De outro norte, no que se refere à indenização por danos materiais, 

nada há a ser provido. O dano material deve sempre estar devidamente 

demonstrado a conferir juridicidade à pretensão condenatória respectiva. 

7. Na hipótese, não há sequer indicação do modelo do celular e óculos que 

a autora alega terem sido danificados. A existência e a extensão dos 

danos que alega haver sofrido não encontram, assim, suporte nos autos, 

e à evidência, não podem ser presumidos. Com efeito, não se julga 

ressarcimento de dano por verossimilhança e sim com a segurança 

exigida pelo ordenamento jurídico, onde a prova deve ser robusta e 

irretorquível, não se afigurando adequada a condenação por danos 

hipotéticos ou mera presunção. (...) (TJ-DF - ACJ: 20150610060419, 

Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, Data de Julgamento: 

02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) A 

promovente alega que pagou o valor total de R$ 3.805,92 de um total de R$ 

5.074,54, solicitando o cancelamento do pacote turístico, sem direito a 

ressarcimento de qualquer valor, sob o argumento de que o valor pago 

seria a título de multa contratual. Em contrapartida, a promovida afirma 

exercício regular de direito ao reter o valor pago, já que, o contrato firmado 

entre as partes estipulava multa por cancelamento. Oportuno lembrar que 

as alegações da parte promovente são incontroversas, no que tange, a 

retenção do valor total do pago no montante de R$ 3.805,92, tendo em 

vista que não houve devolução de qualquer valor conforme confessado 

pela promovida. Ressalto que, a retenção de 100% (cem por cento) do 

valor, nos casos desta natureza, vem sendo considerado pelo STJ como 

abusiva, que assim se manifestou: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

PACOTE DE VIAGENS. CRUZEIRO. VIAGEMCANCELADA POR MOTIVO DE 

SAÚDE. REEMBOLSO DAS QUANTIAS PAGAS. NEGATIVA DE 

RESTITUIÇÃO PELA RÉ QUE SE AFIGURA ABUSIVA. CLÁUSULA 

CONTRATUAL COM PREVISÃO DE PERDIMENTO TOTAL DO VALOR 

PAGO. ABUSIVIDADE. 1. Com efeito, mostra-se abusiva a cláusula 

contratual que prevê multa de 100% do valor da cabine pelo cancelamento 

do contrato. Uma vez que o cancelamento da viagem se deu em razão de 

doença do marido da autora poucos dias antes da data aprazada para o 

embarque, com internação hospitalar, cabível a restituição do montante 

pago. Restituição de 80% fixada na sentença que vai mantidaface a 

ausência de recurso da demandante. 2. A referida cláusula contratual, 

que prevê a perda integral dos valores pagos, em razão da desistência do 

contrato dos 10 ao 0 dias antes da data do embarque, (cláusula 9.3 - fl. 

136) afigura-se nula, nos moldes do art. 51, inc. IV do CDC, pois coloca o 

consumidor excessiva desvantagem. A imposição da perda integral do 

valor pago sem a utilização de qualquer serviço não se coaduna com 

princípios da boa-fé, equidade e razoabilidade que se espera de todos os 

contratos, sobretudo os de natureza consumerista. Ademais, é vê se 

verificar no caso em tela que a ré não demonstrou qualquer prejuízo 

concreto ou excepcional decorrente do cancelamento da viagem que 

pudesse justificar a retenção integral dos valores pagos. 3. Sentença que 

determinou a devolução solidária das rés ao pagamento de 80% do valor 

do pacote que vai mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005513387, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 10/06/2015). Assim, 

diante da abusividade da retenção, o que não foi sanado após 

reclamação, caracterizado o ato ilícito. Dano material. No que tange ao 

pedido de restituição do valor, que deverá se enquadrar no entendimento 

do STJ, no percentual de 80% do valor contratado, de forma simples. 

Neste sentido, tem-se que o valor retido de R$ 3.805,92 a título de 

rescisão contratual, é indevido, devendo ser adequado aos parâmetros 

legais de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (R$ 5.074,54), 

que para o presente caso representa R$ 1.014,90. Portanto, a título de 

danos materiais entendo existir razão parcial, pois não tem direito à 

devolução do valor integralmente pago, devendo arcar com multa 

contratual, devendo ser restituído o valor total de R$ 2.791,02, a título de 

danos materiais. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar 

que a retenção nos termos alegados na inicial, não é suficiente para 

presumir a existência de dano moral, na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Por essas razões, o dano moral não encontra-se caracterizado. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b) condenar a promovida a 

pagar aos promoventes a quantia de R$ 2.791,02 (dois mil, setecentos e 

noventa e um reais, dois centavos)a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. 

Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação; c)indeferir o pleito indenizatório de dano 

moral. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010427-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIA ALVES FLEURY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DESIGN COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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REQUERENTE: REGIA ALVES FLEURY REQUERIDO: AMERICA DESIGN 

COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME Vistos etc. REGIA 

ALVES FLEUR ajuizou ação de cobrança em desfavor de AMERICA 

DESIGN COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME. Em síntese, 

alegou ser credor da promovida diante dos cheques emitidos pelos 

cheques 000074, 000078, 000079 e 000080 no valor cada de R$5.833,00, 

no total de R$ 23.332,00. Ao final, postulou o pagamento do valor 

inadimplente. Em análise do caso concreto, nota-se que a parte promovida 

foi regularmente citada todavia, não compareceu à audiência de 

conciliação e nem apresentou contestação. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Revelia. 

Considerando que a parte promovida foi regularmente citada e esta não 

compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação, 

com fulcro no artigo 344 do CPC, considero-a como revel. Julgamento 

antecipado da lide. Diante da revelia e com base no teor do que dispõe o 

artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, é plenamente cabível e 

oportuno o julgamento antecipado da lide. Limites do conflito. Revelia. A 

revelia gera confissão ficta quanto à matéria fática discutida nos autos, 

contudo, a presunção é relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 do CPC), 

devendo o juízo ponderar os elementos probatórios disponíveis nos autos 

e ressalvar os fatos que não dependem de provas, os notórios, os 

reconhecidos pelo autor e aqueles sobre os quais milita presunção legal 

de existência ou veracidade (art. 374 do CPC), bem como no caso de 

litisconsórcio passivo, alguns deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do 

CPC). Por isso, o simples fato da parte promovida ser revel não implica 

automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. 

PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA 

SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 

APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 

131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA 

LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 

1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) A promovente alega ser credora 

da promovida diante dos cheques apresentados na inicial, constando a 

inadimplência dos cheques 000074, 000078, 000079 e 000080 no valor 

cada de R$5.833,00, no total de R$ 23.332,00, Para corroborar com suas 

alegações, juntou aos autos os referidos cheques, na forma descrita na 

inicial. Partindo desta premissa e em análise dos autos, observa-se que, 

em relação documentos juntados aos autos não há qualquer outra prova 

ou circunstância jurídica que possa fragilizar a presunção relativa da 

confissão ficta ocasionada pela revelia no que tange a inadimplência 

noticiada. Portanto, reconheço a inadimplência do valor constante nos 

cheques apresentados, diante da ausência de qualquer comprovação de 

tenha sido adimplido o valor avençado entre as partes. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)declarar a revelia da parte promovida; b)julgar 

procedente os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; c) condenar a parte 

promovida pagar à parte promovente a quantia total de R$23.332,00(vinte 

e três mil, trezentos e trinta e dois reais) a título de título de danos 

materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da 

emissão dos títulos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da primeira apresentação à instituição financeira 

sacada, cf. tema 942 de Recurso Repetitivo do STJ, REsp nº 1556834/SP); 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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REQUERENTE: MARCELO CAMARGO SILVA EUBANK, EDILANNE 

TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBANK REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. Vistos etc. MARCELO CAMARGO SILVA EUBANK e EDILANNE 

TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBANK ajuizaram reclamação cível em 

desfavor da GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.. Em síntese, alegou 

que adquiriram da promovida passagem para o trecho Cuiabá – Curitiba, 

período 11/02/2019 a 22/01/2019, para toda a família. Afirmam que no 

retorno houve separação da família, ficando a esposa com um dos filhos e 

o esposo com o outro filho. Ao final requer indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu 

pela improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação e 

impugnação à contestação juntada aos autos. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido falha na prestação 

do serviço, a responsabilidade civil da parte promovida, o dano moral. 

Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias 

fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Falha 

na prestação de serviço. Ato ilícito. Descumprimento contratual. Em se 

tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever 

de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da 

redação do artigo 22 do CDC: Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Desta forma, 

quando o prestador executa o serviço contratado de forma ineficiente, 

descumpri com o objeto pactuado e comete conduta ilícita. Neste sentido: 

AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO TERMINATIVA 

MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO - DIREITO DO 

CONSUMIDOR - TELEFONIA MÓVEL- TIM CELULAR S/A. AUSÊNCIA DE 

SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DO ATO 

ILÍCITO. 1 - A essencialidade do serviço de telefonia móvel, nos termos do 

caput e do parágrafo único, do art. 22 do CDC, deve ser prestado 

adequadamente, eficientemente, de maneira segura e contínua. Se 

descumprir essas determinações, a concessionária de serviço público 

será compelida a cumpri-las e reparar os danos causados, conforme firme 

entendimento deste eg. Tribunal de Justiça. 2 - O dano moral ocorreu em 

virtude de não poder contar com o uso dos serviços de telefonia móvel 

entre os dias 30/12/2014 e 02/01/2015 por falha da operadora ré, 

justamente no período de réveillon.3 - O valor fixado a título de indenização 

por dano moral (R$ 1.500,00) alcança os vieses compensatório e 

desestimulatório, bem como respeita os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.4 - Os juros 

moratórios incidem a partir da data de citação nos casos de 

responsabilidade contratual.5 - Negar provimento. (TJ-PE - AGV: 3899296 

PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 

30/07/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de 

Publicação: 16/09/2015) Em exame ao caso concreto, os promoventes 

afirmam que viajaram com seus dois filhos e que no retorno da sua 

viagem, a família fora separada em vôos diferentes, ficando cada 
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promovente com um dos filhos. Em contrapartida, a promovida alega que 

houve o aviso da alteração de vôo com antecedência, não havendo atraso 

na chegada do vôo, sustentando ter cumprido com as normas da ANAC 

para casos desta natureza. Verifico que ainda que na inicial os 

promoventes afirmem que foram separados, ficando cada um com um dos 

filhos, não houve atraso no horário da chegada, ademais, houve o aviso 

com antecedência da alteração aos promoventes, não havendo 

caracterizado nenhum dano à estes. Assim sendo, não havendo ato ilícito, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho: a)julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Processo Número: 1010355-08.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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REQUERENTE: LEANDRO SILVA PASSOS REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. 

LEANDRO SILVA PASSOS ajuizou ação indenizatória em desfavor da OI 

S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

promovida que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação e sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral, requerendo a improcedência, com pedido contraposto e 

litigância de má fé. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidospodem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de (R$ 328,01), torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que não foi juntado aos autos nenhuma prova que possa 

corroborar com os argumentos da contestação. Assim, pela insuficiência 

de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito é suficiente para 

presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como também 

na modalidade subjetiva (dano in reipsa). Isto porque o restritivo de crédito 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in reipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste contexto, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

mormente quanto ao valor cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito 

no valor de (R$ 328,01), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$ 10.000,00. Litigância de má-fé A 

litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade 

dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser 

resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo 

temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. Pedido contraposto. 

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais 
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Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte 

promovida formular na contestação pedido contraposto, desde que 

embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - ApelacaoCivel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores, Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de 

no valor de R$ 328,01 (trezentos e vinte e oito reais, um centavos); c) 

condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d)indeferir o pedido de litigância de má-fé; e)indeferir o pedido 

contraposto; f)determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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FLAVIA RICAS DE ARAUJO MENDONCA (REQUERENTE)
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ROSELI RAQUEL RICAS OAB - MT16264-O (ADVOGADO(A))

ALINE AUGUSTA RICAS LEITE OAB - MT24974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010020-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FLAVIA RICAS DE ARAUJO MENDONCA REQUERIDO: 

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

Vistos etc. FLAVIA RICAS DE ARAUJO MENDONCA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. Em síntese, alegou que possui 

plano de saúde há anos com a promovida e após consulta realizada, com 

indicação de cirurgia 21/03/2019, entretanto, ainda que tenha sido 

autorizado a internação e o procedimento no Hospital Jardim Cuiabá, não 

havia profissional autorizado para realizar a cirurgia, sendo necessário 

fazer o pagamento dos profissionais de forma particular (R$ 3.250,00), 

entretanto, ao solicitar o ressarcimento, houve a devolução de apenas R$ 

296,54,. Ao final, postulou o reembolso do valor pago pelo procedimento e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação e sustentou inexistência de ato ilícito, requerendo 

a improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a falha na prestação do serviço e o dano moral e 

material. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Coberturas excluídas por contrato. Os negócios jurídicos, 

celebrados mediante declaração de vontade, contaminada pelo erro 

substancial, ou seja, quando um dos contratantes obtiver percepção 

equivocada de circunstâncias relevantes do contrato, estes são anuláveis 

(art. 138 do Código Civil). A propósito: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO EM FAVOR DO ADQUIRENTE. OCORRÊNCIA 

DE ERRO ESSENCIAL. INDUZIMENTO MALICIOSO. DOLO CONFIGURADO. 

ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. O erro é vício do consentimento no 

qual há uma falsa percepção da realidade pelo agente, seja no tocante à 

pessoa, ao objeto ou ao próprio negócio jurídico, sendo que para render 

ensejo à desconstituição de um ato haverá de ser substancial e real. 2. É 

essencial o erro que, dada sua magnitude, tem o condão de impedir a 

celebração da avença, se dele tivesse conhecimento um dos 

contratantes, desde que relacionado à natureza do negócio, ao objeto 

principal da declaração de vontade, a qualidades essenciais do objeto ou 

pessoa. (...) (STJ REsp 1163118/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, REPDJe 05/08/2014, DJe 

13/06/2014) Para evitar a anulação de negócios jurídicos consumeristas 

por meio do erro, os contratos, mormente aqueles celebrados por adesão, 

devem ser redigidos de forma clara, devendo as cláusulas restritivas de 

direito serem expressas e com destaque, permitindo a imediata e fácil 

compreensão pelo consumidor. Esta é a exegese extraída do artigo 54, §§ 

3º e 4º, do CDC: Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas 

tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas 

unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o 

consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. 

(...) § 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos 

claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não 

será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo 

consumidor. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do 

consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata 

e fácil compreensão. Na hipótese de obscuridade, nos termos do artigo 47 

do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor. Em situação análoga, a turma recursal já se 

manifestou neste sentido: RECURSO INOMINADO – SEGURO – (...) 

CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS – NECESSIDADE DE PREVISÃO 

EXPRESSA E COM DESTAQUE – ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO (...) 2. Considerando que a defesa do 

reclamado traz fatos impeditivos do direito do reclamante (doença 

diagnosticada durante o período de carência), cabe a ele próprio o 

encargo probatório do aludido fato. A cláusula de carência prevista em 

contrato de adesão de seguro de vida deve ser redigida de forma clara, 

porquanto as cláusulas restritivas de direito devem ser expressas e em 

destaque, permitindo à imediata e fácil compreensão pelo consumidor 

(artigo 54, §§ 3º e 4º do CDC). (...) (TJMT TRU 120100522562/2013, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do 

Julgamento 19/04/2013, Data da publicação no DJE 19/04/2013) Em análise 

do caso concreto, nota-se que a parte promovente postula a cobertura 

integral pelos gastos que realizou de forma particular com profissionais 

para o procedimento de laparoscopia ginecológica que precisou se 
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submeter, tendo a promovida autorizado a internação e o procedimento, 

mas não havia profissionais autorizados para a realização da cirurgia. Em 

contrapartida, a promovida afirma que havia profissionais autorizados, 

entretanto, não foi juntado aos autos, nenhuma prova que possa 

corroborar com suas alegações, motivo pelo qual, caracterizado o ato 

ilícito. Dano material Quem ocasiona dano material a outrem tem o dever de 

indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil). Nos termos do artigo 402 do 

Código Civil, o dano material pode ser materializado tanto na modalidade de 

perdas emergentes quanto na modalidade de lucros cessantes. 

Independentemente da modalidade de dano material, diferentemente do 

dano moral, este não se presume, deve ser integralmente comprovado. 

Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS 

E VERBAIS. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. De outro norte, no que se refere à 

indenização por danos materiais, nada há a ser provido. O dano material 

deve sempre estar devidamente demonstrado a conferir juridicidade à 

pretensão condenatória respectiva. 7. Na hipótese, não há sequer 

indicação do modelo do celular e óculos que a autora alega terem sido 

danificados. A existência e a extensão dos danos que alega haver sofrido 

não encontram, assim, suporte nos autos, e à evidência, não podem ser 

presumidos. Com efeito, não se julga ressarcimento de dano por 

verossimilhança e sim com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico, 

onde a prova deve ser robusta e irretorquível, não se afigurando 

adequada a condenação por danos hipotéticos ou mera presunção. (...) 

(TJ-DF - ACJ: 20150610060419, Relator: SANDRA REVES VASQUES 

TONUSSI, Data de Julgamento: 02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise do caso, nota-se que a parte 

promovente alega ter suportado dano material na modalidade de no valor 

de R$ 3.250,00, com restituição de apenas R$ 296,54, de forma que a 

quantia deve ser restituída para o promovente no montante de R$ 

2.953,46. Em exame do conjunto probatório, mormente quanto aos 

documentos juntados com a inicial nota-se que o dano material 

encontra-se devidamente comprovado no valor postulado, fazendo a parte 

promovente jus à indenização pelos danos materiais R$ 2.953,46 (dois mil, 

novecentos e cinqüenta e três reais, quarenta e seis centavos). Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que o descumprimento 

contratual com a negativa do pagamento dos profissionais que realizaram 

o procedimento cirúrgico e a negativa de reembolso integral, é suficiente 

para presumir a existência de dano moral, em decorrência da 

indisponibilidade financeira, na modalidade objetiva e subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque o fato ocorrido teve o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, frustração, angustia e ansiedade. 

Ademais, a indisponibilidade financeira da referida quantia tem o condão 

de comprometer o orçamento familiar e, consequentemente, o seu 

sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas 

básicas, ocasionando tanto sentimentos indesejados quanto a 

depreciação da imagem do consumidor em sua sociedade. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. CARACTERIZADO. A manutenção da 

cobrança indevida de valores que representam significativa parcela dos 

rendimentos da autora, afetam seu orçamento familiar, causando-lhe 

sérios constrangimentos e abalo psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

Possibilidade na forma simples. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

(TJRS Apelação Cível Nº 70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 31/08/2011) Por essas razões, 

o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do exame (R$3.250,00), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$6.000,00. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho; a) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para; b) condenar a parte 

promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 2.953,46 (dois mil, 

novecentos e cinqüenta e três reais, quarenta e seis centavos)a título de 

danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

do efetivo prejuízo (mov. 1.5), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 

1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; c) 

condenar a parte promovida pagar à parte promovente a quantia de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene 

Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007512-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NARAYANE VEIRA BRANDAO REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos, etc. NARAYANE VEIRA BRANDAO ajuizou ação indenizatória em 

desfavor da UNIC EDUCACIONAL LTDA/EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A. Em síntese, alegou que estudou na promovida nos 

anos de 2014/2015, com financiamento do FIES, entretanto, sem nenhum 

débito o seu nome foi cadastrado nos órgãos restritivos no valor de R$ 

13.289,28.. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais e materiais 

cobrado. A liminar foi concedida. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação e arguiu intervenção de terceiros. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, requerendo a 

improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação e impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Intervenção de terceiro. Diante das 

especificidades dos Juizados Especiais, mormente quanto à simplicidade, 
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economia processual e celeridade (art. 2º da Lei 9.099/95), não se admite 

a intervenção de terceiro, inclusive assistência, nos ritos do juizado 

conforme expressamente previsto no artigo 10 da referida lei. Art. 10. Não 

se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem 

de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. Portanto, é inadmissível o 

chamamento ao processo no caso concreto, já que este é uma das 

modalidades de intervenção de terceiros previstas no CPC. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral e pedido contraposto. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou nos restritivos de crédito no valor de (R$13.289,28) torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). A promovida afirma que não houve o aditamento do FIES 

para o período 2016/2, não havendo também, nenhum pedido de 

desistência/evasão do curso, sendo legítima a cobrança. Em 

contrapartida, a promovente sustenta que houve o pedido de suspensão 

do período 2016/2 e 2017, entretanto, não juntou aos autos, nenhuma 

prova que possa corroborar com suas alegações. Ademais, não há nos 

autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido crédito 

(art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da 

dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa promovida. Diante 

do contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito 

em favor da parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima 

e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Dispositivo: Pelo exposto, proponho: a) julgar 

improcedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b)revogar a 

decisão que deferiu a tutela provisória de urgência na, cessando 

integralmente todos os seus efeitos; c)rejeitar a preliminar arguida. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009706-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc. FABIANA NOGUEIRA PEREIRA ajuizou reclamação 

cível em desfavor da AZUL LINHAS AEREAS. Em síntese, sustenta a parte 

promovente que realizou compra depassagens pela promovida no valor de 

R$ 516,49 para o dia 03/06/2019 e que por problemas pessoais, precisou 

cancelar a viagem alguns dias após a compra, requerendo a devolução 

dos valores pagos, entretanto, não houve devolução do valor pago, sob 

alegação de multa contratual por cancelamento. Tentou resolver 

administrativamente sem lograr êxito. Ao final, postulou a devolução do 

valor integral a título de danos materiais, assim como, danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação sustentou 

a inexistência de culpa, ausência de dano moral, com a improcedência da 

ação. Ata da audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a retenção indevida de 100% do valor pago, a 

excludente de culpabilidade, o dano moral e material. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Ato ilícito. 

Cancelamento do voo. Retenção 100%. Quem ocasiona dano material a 

outrem tem o dever de indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil). Nos termos 

do artigo 402 do Código Civil, o dano material pode ser materializado tanto 

na modalidade de perdas emergentes quanto na modalidade de lucros 

cessantes. Independentemente da modalidade de dano material, 

diferentemente do dano moral, este não se presume, deve ser 

integralmente comprovado. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANO MATERIAL 

NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 

6. De outro norte, no que se refere à indenização por danos materiais, 

nada há a ser provido. O dano material deve sempre estar devidamente 

demonstrado a conferir juridicidade à pretensão condenatória respectiva. 

7. Na hipótese, não há sequer indicação do modelo do celular e óculos que 

a autora alega terem sido danificados. A existência e a extensão dos 

danos que alega haver sofrido não encontram, assim, suporte nos autos, 

e à evidência, não podem ser presumidos. Com efeito, não se julga 

ressarcimento de dano por verossimilhança e sim com a segurança 

exigida pelo ordenamento jurídico, onde a prova deve ser robusta e 

irretorquível, não se afigurando adequada a condenação por danos 

hipotéticos ou mera presunção. (...) (TJ-DF - ACJ: 20150610060419, 

Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, Data de Julgamento: 

02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) A 

promovente alega que pagou o valor total de R$ 615,3516,49 referente a 

passagem adquirida, mas quando solicitou o cancelamento após alguns 

dias a compra, entretanto, houve a negativa de devolução sob o 

argumento de que estaria sendo cobrada de multa pelo cancelamento. Em 

contrapartida, a promovida afirma exercício regular de direito ao reter o 

valor pago, já que, as passagens foram compradas na tarifa promocional, 

que não estipula devolução de valores por cancelamento pela parte 

promovente. Oportuno lembrar que as alegações da parte promovente são 

incontroversas, no que tange, a retenção do valor pago relativo ao valor 

de R$ 516,49, até mesmo porque, foram confessadas pela promovida. 

Ressalto que, a retenção de 100% (cem por cento) do valor, nos casos 

desta natureza, vem sendo considerado pelo STJ como abusiva, que 

assim se manifestou: Ementa: RECURSO INOMINADO. PACOTE DE 

VIAGENS. CRUZEIRO. VIAGEMCANCELADA POR MOTIVO DE SAÚDE. 

REEMBOLSO DAS QUANTIAS PAGAS. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO PELA 

RÉ QUE SE AFIGURA ABUSIVA. CLÁUSULA CONTRATUAL COM 

PREVISÃO DE PERDIMENTO TOTAL DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE. 1. 

Com efeito, mostra-se abusiva a cláusula contratual que prevê multa de 
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100% do valor da cabine pelo cancelamento do contrato. Uma vez que o 

cancelamento da viagem se deu em razão de doença do marido da autora 

poucos dias antes da data aprazada para o embarque, com internação 

hospitalar, cabível a restituição do montante pago. Restituição de 80% 

fixada na sentença que vai mantidaface a ausência de recurso da 

demandante. 2. A referida cláusula contratual, que prevê a perda integral 

dos valores pagos, em razão da desistência do contrato dos 10 ao 0 dias 

antes da data do embarque, (cláusula 9.3 - fl. 136) afigura-se nula, nos 

moldes do art. 51, inc. IV do CDC, pois coloca o consumidor excessiva 

desvantagem. A imposição da perda integral do valor pago sem a 

utilização de qualquer serviço não se coaduna com princípios da boa-fé, 

equidade e razoabilidade que se espera de todos os contratos, sobretudo 

os de natureza consumerista. Ademais, é vê se verificar no caso em tela 

que a ré não demonstrou qualquer prejuízo concreto ou excepcional 

decorrente do cancelamento da viagem que pudesse justificar a retenção 

integral dos valores pagos. 3. Sentença que determinou a devolução 

solidária das rés ao pagamento de 80% do valor do pacote que vai 

mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005513387, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 10/06/2015). Assim, diante da 

abusividade da retenção, o que não foi sanado após reclamação, 

caracterizado o ato ilícito. Dano material. No que tange ao pedido de 

restituição do valor, que deverá se enquadrar no entendimento do STJ, no 

percentual de 80% do valor pago, de forma simples. Neste sentido, tem-se 

que o valor retido de R$ 516,49 a título de rescisão contratual, é indevido, 

devendo ser adequado aos parâmetros legais de 20% (vinte por cento) do 

valor total do contrato que para o presente caso representa R$ 103,30. 

Portanto, a título de danos materiais entendo existir razão parcial, pois não 

tem direito à devolução do valor integralmente pago, devendo arcar com 

multa contratual, devendo ser restituído o valor total de R$ 413,19. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que a retenção nos termos 

alegados na inicial, não é suficiente para presumir a existência de dano 

moral, na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Por essas razões, o dano 

moral não encontra-se caracterizado. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 

a) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: b) condenar a promovida a pagar aos promoventes a quantia de R$ 

413,19 (quatrocentos e treze reais, dezenove centavos) a título de danos 

materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do 

efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; c)indeferir o pleito 

indenizatório de dano moral. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene 

Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011170-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KENIFFER NERES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos etc. KENIFFER NERES DOS SANTOS ajuizou 

ação indenizatória em desfavor do BANCO BRADESCARD S.A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pelas partes 

promovidas que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação e arguiu inépcia da ação. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral, requerendo a 

improcedência da ação e litigância de má fé. Ata da audiência de 

conciliação e impugnação à contestação, alegando incompetência do 

juizado especial por necessidade de perícia técnica. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Incompetência em razão da matéria. Complexidade da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova 

pericial, visto que a assinatura existente no contrato é idêntica as demais 

assinaturas existentes nos documentos existentes nos autos. No caso 

concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se 

trata de matéria de complexa e, conseqüentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Preliminar. 

Inépcia. Documentos imprescindíveis. Serasa. Nos termos do artigo 320 do 

CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere à demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 
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Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

documento original do serasa não é considerado documento 

imprescindível para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a existência de crédito em favor da parte 

promovida, a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança 

indevida. Inexistência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Civil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou nos restritivos de crédito no valor de 

(R$371,33)torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a 

origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, mormente quanto ao contrato juntado, documentos 

pessoais, faturas com pagamentos arguindo a existência de débitos não 

adimplidos com vencimento em 23/12/2018. Ademais, não há nos autos 

prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 

373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e 

que não há conduta ilícita por parte da empresa promovida. Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Litigância de má-fé A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)rejeitar as preliminares arguidas; c)indeferir o pedido de 

litigância de má-fé; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010027-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GISELLY DE FATIMA DA SILVA COSTA REQUERIDO: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. GISELLY DE FATIMA DA 

SILVA COSTA ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Em síntese, alegou que mesmo sem nenhuma 

solicitação, houve dois créditos em sua conta corrente (R$ 1.246,44 em 

27/06/2019 e R$ 1.930,42 em 06/08/2019), afirmando que, em cada 

depósito indevido, realizava a devolução através de pagamento via boleto 

bancário, após reclamar administrativamente. Ao final, postulou o 

pagamento do valor cobrado indevidamente a título de danos materiais (R$ 

3.176,86) e indenização por danos morais. A liminar não foi concedida. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e arguiu 

falta de interesse de agir e incompetência do juizado por necessidade de 

perícia técnica. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral, requerendo a improcedência da ação, litigância de má fé. Ata 

da audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Falta de Interesse de Agir. A promovida alega a preliminar falta 

de interesse de agir, tendo em vista que, a promovente não tentou 

resolver administrativamente. Tecnicamente, as defesas processuais são 

examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examiná-las, já que, nesta circunstância não traz 

nenhum prejuízo processual à parte recorrente. Por fim, relevante 

consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte 

promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, no 

mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de 

agir. Preliminar. Incompetência em razão da matéria. Complexidade da 

matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 
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termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova 

pericial, visto que o contrato juntado aos autos, possui assinatura idêntica 

as demais assinaturas constantes nos autos. No caso concreto, por não 

ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria de 

complexa e, conseqüentemente, este juízo é competente para processar e 

julgar a presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou nos créditos em sua conta corrente nos valores de (R$ 1.246,44 

em 27/06/2019 e R$ 1.930,42 em 06/08/2019), valores estes devidamente 

devolvidos através de boletos bancários, torna-se imprescindível que a 

empresa promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se 

trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em 

exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente 

quanto ao contrato juntado e demais documentos, verifico que houve a 

relação contratual para o empréstimo consignado, ainda que tenha sido, 

posteriormente quitado em sua integralidade. Ademais, não há nos autos 

prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 

373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e 

que não há conduta ilícita por parte da empresa promovida. Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Litigância de má-fé A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)indeferir o pedido de litigância de má-fé; c)rejeitar as 

preliminares. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009957-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGINA APARECIDA DO NASCIMENTO REQUERIDO: GS 

COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME Vistos, etc... REGINA APARECIDA 

DO NASCIMENTO ajuizou ação indenizatória em desfavor da GS 

COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte promovida que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. A liminar foi concedida. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação e sustentou inexistência de ato ilícito, requerendo 

a improcedência da ação, litigância de má fé. Ata da audiência de 

conciliação e impugnação à contestação, negando a relação contratual 

que gerou os débitos apontados. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 
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juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL.COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia.2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ.3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010). Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte promovente, no caso, 

será necessária prova pericial técnica para apurar se a assinatura 

constante na nota promissória apresentada pela promovida juntado na 

contestação é efetivamente da parte promovente. No caso concreto, por 

ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria de 

complexa e, conseqüentemente, este juízo é incompetente para processar 

e julgar a presente demanda. Por fim, registro que a incompetência 

absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de 

ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 64, 

§1º do Código de Processo Civil. Dispositivo: Pelo exposto, proponho: 

a)reconhecer de ofício a incompetência em razão da matéria deste juízo e, 

conseqüentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC; b)revogar a decisão que 

deferiu a tutela provisória de urgência, cessando integralmente todos os 

seus efeitos; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010562-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEIA CAMARGO XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

As partes informam que se compuseram amigavelmente. Dessa forma e 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O 

ACORDO supra mencionado, com fundamento no art. 57, da Lei 9.099 de 

26 de setembro de 1995. Expeça-se alvará de liberação se for o caso. 

Após, arquive-se este processo. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009455-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TORRES DE MALAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT8574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VIEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Dispenso relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte 

reclamante pugnou pela desistência da ação, conforme pedido contido nos 

autos. Assim, entendo que deve aplicado o ENUNCIADO DE Nº 90 DO 

FONAJE, a seguir transcrito: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem resolução de mérito, com 

lastro legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014224-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GALDINA CONCEICAO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014224-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GALDINA CONCEICAO DO CARMO REQUERIDO: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. A parte requerente ajuizou Ação 

de restituição de valores com indenização por danos morais, onde noticiou 

a ocorrência de fraude e alegou desconhecer o contrato de empréstimo 

consignado sob nº 0022656160120150624, no valor total de R$7.566,17. 

Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro no 

valor de R$10.360,32 e a indenização pelos danos morais. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou a contestação no ID. 27165415, onde 

arguiu a inépcia da petição inicial. No mérito sustentou a legitimidade do 

débito, a regular contratação, a ausência de dano material e de dano moral 

a ser indenizado. Ao final, postulou pela condenação em litigância de má 

fé e pela improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi 

acostada no ID. 27206505 e a impugnação à contestação no ID. 27268108. 

É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). PRELIMINAR Inépcia. Documentos imprescindíveis. Nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Com 

base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere à demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 
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fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 497.742/SE, 

Rel. Min.: Nancy Andrighi DJU 03/06/2003). Em análise do caso concreto, 

nota-se que o comprovante de residência em nome próprio, não é 

considerado documento imprescindível para o ajuizamento de ações 

judiciais, mas sim para comprovar a existência do direito material em favor 

da parte requerente. Ademais, a parte requerente colacionou no ID. 

24840068, o extrato que demostra a existência de restrição em seu nome. 

Portanto, a preliminar de inépcia deve ser rejeitada. MÉRITO Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência do crédito e o dano moral. Assim, 

estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Dívida 

desconhecida. No caso, considerando que a parte requerente nega a 

existência da obrigação que resultou no empréstimo consignado, torna-se 

imprescindível que a parte requerida comprove a origem do seu suposto 

crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, 

do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado nos autos apenas telas sistêmicas (ID. 27165407), 

as quais não têm o condão probatório, pois se trata de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Assim, pela insuficiência de 

provas quanto a origem do crédito e diante da impugnação pela parte 

requerente dos documentos apresentados, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte requerente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte requerida. Repetição de indébito. 

Havendo valor pago a maior ou indevidamente, conforme preconiza o 

artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber quantia indevida, tem a 

obrigação a restituí-la. Assim sendo, importante consignar que, nos termos 

dos artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único do Código de Defesa 

do Consumidor, a restituição deve ser em dobro caso o credor tenha agido 

com má-fé. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM 

SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ, 4ª Turma, AgInt 

nos EDcl no REsp nº 1316734/RS, Rel. Min.: Luís Felipe Salomão, DJU 

16/05/2017). No caso em análise, a parte requerente pleiteia o valor de 

R$10.360,32 referente aos descontos realizados em sua folha de 

pagamento. Noto, entretanto, que não consta nos autos os referidos 

holerites e nem sequer a descrição dos valores efetivamente descontado 

nos meses pela parte requerida, ônus que cabia a parte requerente fazer. 

Assim, entendo indevida a reparação a título de danos materiais. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que o desconto indevido 

em folha sem o correspondente reembolso (ID. 25505633), é suficiente 

para presumir a existência de dano moral, em decorrência da 

indisponibilidade financeira, na modalidade objetiva e subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque o fato ocorrido teve o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, frustração, angústia e ansiedade. 

Ademais, a indisponibilidade financeira da referida quantia tem o condão 

de comprometer o orçamento familiar e, consequentemente, o seu 

sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas 

básicas, ocasionando tanto sentimentos indesejados quanto a 

depreciação da imagem do consumidor em sua sociedade. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. CARACTERIZADO. A manutenção da 

cobrança indevida de valores que representam significativa parcela dos 

rendimentos da autora, afetam seu orçamento familiar, causando-lhe 

sérios constrangimentos e abalo psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

Possibilidade na forma simples. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

(TJRS, 2ª Câm. Cív, ApC nº 70039190780, Rel.: Marco Antônio Ângelo, 

DJU 31/08/2011). Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

[...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 

253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO. Pelo exposto, 

proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil: c) indeferir 

o pleito indenizatório por dano material; d) condenar a parte requerida a 

pagar a parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da 

Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008658-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR RONCADA (REQUERENTE)

DANIELA LOBATO SKOLAUDE RONCADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008658-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALMIR RONCADA, DANIELA LOBATO SKOLAUDE 

RONCADA REQUERIDO: ÁGUAS CUIABÁ S/A Vistos, etc. As partes 

requerentes ajuizaram Ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenizatória, onde alegou ser o titular da matrícula nº 

429520-0 e afirma ter recebido uma fatura desproporcional ao seu 

consumo habitual, no valor de R$491,30 (ID. 24132456), referente ao mês 

de 12/2018, com vencimento em 14/01/2019. Relata que após solicitar uma 

vistoria em razão do hidrômetro estar girando desordenadamente, 

conforme vídeo (ID. 24132465, ID. 241324170 e ID. 241324171), recebeu a 

cobrança da referida fatura. Afirma que registou várias reclamações e 

pedidos de vistoria, conforme os protocolos nº 25336324, 25336324, 

25914570 e 2167137, condicionando o restabelecimento do serviço ao 

pagamento da fatura. Esclarece que aceitou o parcelamento do débito e 

para que houvesse o fornecimento do serviço (ID. 24132461). Pleiteou a 

declaração de inexistência do débito (R$491,30), a repetição do indébito e 

a indenização pelos danos morais. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou a contestação no ID. 25970528 e arguiu a preliminar 

incompetência do Juizado Especial em razão da matéria. No mérito, 

sustentou a legalidade da cobrança, a inocorrência de irregularidade até o 

ponto de entrega, a ausência de ato ilícito e dano moral a ser indenizado. 

Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da audiência de 

conciliação foi acostado no ID. 25734518 e a impugnação a contestação 

na ID. 26224711. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR Incompetência em 

razão da matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída 

entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a 

cada juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da 

jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, 

ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (arts. 42 e 44 do 

CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível 

é competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível - esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) - para definir o que são causas cíveis de menor complexidade. 

Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua 

cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em 

regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a competência 

dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. [...] (STJ, 3ª 

Turma, RMS nº 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 05/10/2010). 

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para 

processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova 

pericial. Em análise dos autos, no caso, não é necessário à produção da 

prova pericial para apurar se houve ou não má-prestação de serviço, 

visto que tal prova se torna impossível por falta de vestígio. Deste modo, 

este Juízo é competente para processar e julgar a presente demanda, o 

que impõe o não acolhimento da preliminar. MÉRITO Julgamento antecipado 

da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (art. 5º, 

inciso LXXVIII, CF), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido a legalidade na cobrança, a repetição do 

indébito e a existência de dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Contestação de fatura. Havendo 

suspeita de irregularidade na fatura de água, o consumidor tem direito a 

sua contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores técnicos existentes, sempre, respeitando o devido processo 

legal e o contraditório. Esta é a exegese extraída do artigo 111 Resolução 

nº 5/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário 

de Cuiabá). No caso de inconformismo com a cobrança da água e esgoto, 

cabe a concessionária a comprovação inequívoca do perfeito 

funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição 

e/ou inspeção. Em caso análogo: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. [...] 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 2ª Turma, 

AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Min.: Og Fernandes, DJU 

25/10/2016). Naturalmente para que as provas, a serem produzidas pela 

concessionária tenha valor jurídico, devem ser produzidas por órgãos 

oficiais competentes ou produzidas em respeito ao contraditório e ampla 

defesa. A propósito: AGRAVO LEGAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO 

EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO PRESUMIDO. 

VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. 1- Na 

hipótese dos autos, apesar de o laudo administrativo produzido pela 

demandada constatar a ocorrência de avarias no medidor de energia do 

autor, não se mostra possível que o fornecedor, com base na simples 

afirmação de ocorrência de fraude, promova a cobrança retroativa de 

valores pretéritos unilateralmente apurados contra o consumidor. 2- Caso 

deseje exigir valores, deve antes comprovar a culpa do usuário na 

irregularidade do medidor, assim como juntar o memorial de cálculo de 

consumo da unidade ocupada, durante o período da suposta fraude e 

após a substituição do aparelho medidor. 3- É inadmissível tal 

procedimento por dívida apurada unilateralmente, não faturada, por 

suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com a 

Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJPE, 5ª Câm. Cív; AGV 

nº 3820313, Rel.: José Fernandes, DJU 24/02/2016). Em análise dos autos, 

nota-se que, embora a parte requerida não tenha apresentado prova 

regular da aferição da fatura do mês de 12/2018, com base no histórico de 

consumo (ID. 25970841), verifico que há excesso na cobrança se 

comparado com a média apurada nos doze meses anteriores. Ademais, os 

documentos anexados na contestação pela parte requerida, foram 

elaborados pela própria concessionária e sem evidências de 

irregularidade no hidrômetro instalado no imóvel da consumidora. Como 

também não houve o aumento do consumo na matrícula, mesmo após a 

substituição do hidrômetro, o que demonstra que o faturamento não 

refletiu o consumo na unidade. Importante mencionar que os protocolos 

(25336324, 25336324, 25914570 e 2167137) e os as gravações 

disponibilizadas nas IDs. 24132465, 241324170 e 241324171, evidencia a 

falha na prestação, consequentemente o erro na fatura. Portanto, diante 

da irregularidade no faturamento do mês de 12/2018, é presumível a 

ilicitude de sua cobrança. Repetição de indébito. Havendo valor pago a 

maior ou indevidamente, conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, 

todo aquele que receber quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la. 

Assim sendo, importante consignar que, nos termos dos artigos 940 do 

Código Civil e 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, a 

restituição deve ser em dobro caso o credor tenha agido com má-fé. 

Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. 

PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. 
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HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente 

é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada 

a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, 

não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o 

indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não 

provido. (STJ, 4ª Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1316734/RS, Rel. Min.: 

Luís Felipe Salomão, DJU 16/05/2017). A parte requerente alega a 

cobrança indevida do valor de R$491,30 referente ao parcelamento 

firmado com a empresa. Em análise do caso concreto e com base no 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há nos 

autos prova do pagamento do referido valor pela parte requerente, o que 

impõe o indeferimento do pedido. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, 

podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019). Em 

exame do caso concreto, nota-se que a suspensão do fornecimento do 

serviço de água, é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque o fato ocorrido tem o condão 

proporcionar sentimentos indesejados como frustração, angústia e 

ansiedade, já que se trata de um serviço essencial a vida moderna. A 

propósito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. SUSPENSÃO 

INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTIA INDENIZATÓRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. A interrupção indevida do fornecimento de 

água (serviço essencial) configura dano moral in re ipsa, ou seja, decorre 

dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo 

desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pelo ofendido. O 

quantum compensatório por dano moral tem de ser razoável e proporcional 

ao poder econômico-financeiro do ofensor, à sua culpabilidade e ao grau 

do dano, de forma a não se tornar inexpressivo e insignificante, 

escapando à sua função penalizadora e pedagógica, nem gerar, de outra 

parte, enriquecimento à parte ofendida. (TJMS, 4ª Câm. Cív; APL nº 

0807310-97.2017.8.12.0008, Rel. Des.: Alexandre Bastos, DJU 

22/03/2019). Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$5.000,00 

(cinco mil reais). DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: a) rejeitar a 

preliminar arguida; b) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: c) indeferir o pleito 

indenizatório por danos materiais; d) condenar a parte promovida a pagar 

as partes promoventes a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação (25/09/2019 - ID. 24301711) 

por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012453-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AURÉLIO MARCOS GONZAGA FERREIRA REQUERIDO: 

BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. A parte requerente ajuizou Ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais, onde alegou desconhecer o valor reivindicado pela parte 

requerida que resultou na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a exclusão do 

restritivo e a indenização pelos danos morais. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou a contestação na ID. 26478927, onde arguiu a 

preliminar incompetência do Juizado Especial. No mérito, sustentou a 

impossibilidade da declaração de inexistência do débito, a inocorrência de 

ato ilícito e do dano moral. Ao final, pela improcedência do feito com 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Termo da audiência de conciliação foi 

acostada no ID. 26546549 e a impugnação à contestação na ID. 27231649. 

É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). PRELIMINAR Incompetência em razão da matéria. 

Complexidade da matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 
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atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa - e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível - esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) - para definir o que são causas cíveis de 

menor complexidade. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 30170/SC, Rel. Min.: Nancy 

Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não 

são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, não é necessário a 

realização de prova pericial, para comprovar a autenticidade da assinatura 

e a autoria da gravação, pois não houve expressa impugnação da parte 

requerente. No caso concreto, por não ser necessária a produção de 

prova pericial, não trata de matéria de complexa e, consequentemente, 

este Juízo é competente para processar e julgar a presente demanda. 

MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo 

Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (art. 5º, LXXVIII, CF), julgo desnecessária a produção de outras 

provas em Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro 

no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da 

narrativa das partes, restou controvertido a existência de relação 

contratual e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao 

exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade 

que se apresentam. Dívida desconhecida. Nos termos do artigo 394 do 

Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o 

cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não 

havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não há 

mora do devedor (art. 396 do CC). Desta forma, para que a mora seja 

efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão 

praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte requerente 

nega a existência da obrigação que resultou no restritivo no valor de 

R$440,75, torna-se imprescindível que a parte requerida comprove a 

origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático provatório 

disponível nos autos, mormente quanto as faturas (ID. 26478933), ao 

áudio (ID. 26478932) e o contrato (ID. 26478935), supostamente assinado 

pela parte requerente. Destaca-se também que, embora não tenha sido 

produzida perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da 

assinatura da parte requerente, no caso em exame, considero-a como 

autêntica a referida rubrica, diante da ausência de expressa e específica 

impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do contexto comprobatório 

dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte requerida 

e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Logo, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. DISPOSITIVO. Pelo 

exposto, proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) julgar improcedente 

os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da 

Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010418-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ISABEL DE CAMPOS ROSA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte 

requerente ajuizou uma Reclamação, onde alegou ser a titular da unidade 

consumidora sob nº 6/1362484-6 e nos meses de abril/2019 (R$652,72) e 

maio/2019 (R$902,25), recebeu faturas acima da média de consumo 

habitual. Relata que buscou a solução administrativa no PROCON, mas 

sem êxito. A título de tutela provisória de urgência, requereu que a parte 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica 

em sua Unidade Consumidora e de incluir seu nome no cadastro de 

inadimplentes, em razão da fatura questionada. Pleiteou a revisão da 

fatura das faturas para média de consumo. A liminar foi concedida, 

conforme o ID. 24583499. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou a contestação no ID. 26413825, e arguiu a preliminar 

incompetência do juizado especial. No mérito sustentou a cobrança regular 

dos valores, a ausência de ato ilícito e dano moral a ser indenizado. 

Postulou pela improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação 

foi acostada no ID. 26105814 e impugnação à contestação no ID. 

27253323. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR Incompetência em razão da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (arts. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível - esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) - para definir o que são causas cíveis de menor complexidade. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 329 de 1000



Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua 

cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em 

regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a competência 

dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. [...] (STJ, 3ª 

Turma, RMS nº 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 05/10/2010). 

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para 

processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova 

pericial. Em análise dos autos, no caso, não é necessária a produção da 

prova pericial para apurar se houve ou não má-prestação de serviço, 

visto que tal prova se torna impossível por falta de vestígio. Deste modo, 

este Juízo é competente para processar e julgar a presente demanda, o 

que impõe o não acolhimento da preliminar. MÉRITO Julgamento antecipado 

da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (art. 5º, 

LXXVIII, CF), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido a regularidade na cobrança e o dano 

moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Contestação de fatura. Havendo suspeita de irregularidade 

na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua contestação, 

cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos medidores técnicos 

existentes, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 

cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. Neste sentido: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. [...] 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ, 2ª Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1502609/PR, 

Rel. Min. Og Fernandes, DJU 25/10/2016). Naturalmente que as provas, a 

serem produzidas pelas concessionárias, tenham o devido valor jurídico, 

devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou produzidas em 

respeito ao contraditório e ampla defesa. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

[...] 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJPI, 4ª Câm. 

Esp. Cív., AC nº 2612420108180135, Rel. Des.: Fernando Lopes e Silva 

Neto, DJU 08/03/2016). AGRAVO LEGAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO 

EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO PRESUMIDO. 

VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. 1- Na 

hipótese dos autos, apesar de o laudo administrativo produzido pela 

demandada constatar a ocorrência de avarias no medidor de energia do 

autor, não se mostra possível que o fornecedor, com base na simples 

afirmação de ocorrência de fraude, promova a cobrança retroativa de 

valores pretéritos unilateralmente apurados contra o consumidor. 2- Caso 

deseje exigir valores, deve antes comprovar a culpa do usuário na 

irregularidade do medidor, assim como juntar o memorial de cálculo de 

consumo da unidade ocupada, durante o período da suposta fraude e 

após a substituição do aparelho medidor. 3- É inadmissível tal 

procedimento por dívida apurada unilateralmente, não faturada, por 

suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com a 

Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJPE, 5ª Câm. Civ., AGV 

nº 3820313, Rel.: José Fernandes, DJU 24/02/2016). Em análise dos autos, 

nota-se que a concessionária não produziu prova técnica que legitime a 

cobrança das faturas questionadas, apenas colacionou a ficha cadastral, 

o histórico de contas e o histórico de consumo (ID. 26413827), referente a 

unidade consumidora sob nº 6/1362484-6. Bem como, verifico a cobrança 

discrepante das faturas dos meses abril/2019 (R$652,72) e maio/2019 

(R$902,25), com base no histórico da unidade consumidora apresentado 

pela própria parte requerida. Logo, verifico que há excesso injustificado 

se comparado com a média apurada nos últimos meses. Ademais após as 

faturas questionadas, as contas dos meses subsequentes não mostraram 

alteração no consumo e nem no valor (R$442,19), estando dentro da 

média habitual. Portanto, diante da irregularidade no faturamento, é 

presumível a ilicitude da sua cobrança. DISPOSITIVO. Pelo exposto, 

proponho: a) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida 

no ID. 24583499, remetendo a discussão quanto ao seu descumprimento 

para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do 

Princípio do Contraditório; b) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil: c) determinar que a parte requerida no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda a revisão das faturas de Abr/2019 no valor de 

R$652,72 (seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos) 

e de Mai/2019 no valor de R$902,25 (novecentos e dois reais e vinte e 

cinco centavos), com base na média de consumo dos últimos 12 (doze) 

ciclos; d) determinar que a parte requerida emita as novas faturas com 

vencimento em 45 (quarenta e cinco) dias a partir da juntada nos autos. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys 

Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014112-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014112-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: AYMORE 

Vistos etc. A parte requerente ajuizou Ação de ressarcimento de valor, 

onde alegou que interpôs uma ação revisional que tramitou na 2ª Vara de 

direito bancário de Cuiabá-MT e enquanto tramitava o processo firmou um 

acordo com a quitação total do contrato de financiamento. Relata que em 

juízo havia deposito a soma de R$2.581,27 e segundo a decisão do juiz foi 

expedido alvará para a parte requerida, causando prejuízo. Pleiteia a 

restituição das 18 parcelas. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou a contestação na ID. 27027306, onde sustentou a decisão 

judicial para o levantamento dos valores e a ausência de ato ilícito. Ao 

final, postulou pela improcedência do feito. Termo da audiência de 

conciliação foi acostada na ID. 27178172 e a impugnação à contestação 
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na ID. 27467626. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, observo que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (art. 5º, LXXVIII, CF), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do 

conflito. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

existência do débito e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Qualquer 

modalidade de contrato deve respeitar o Princípio da Autonomia da 

Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser concebidos como o 

resultado da convergência de vontades totalmente livres dos pactuantes. 

Para Maria Helena Diniz o princípio da autonomia da vontade se funda na 

liberdade contratual dos contratantes, consistindo no poder de estipular 

livremente, como melhor convier, mediante acordo de vontades, a 

disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem 

jurídica. (DINIZ, 2008, p.23). Desta forma, quando o prestador de serviço 

efetua cobrança com aspectos diversos do que foi expressamente 

pactuado, comete conduta ilícita. Em exame do conjunto fático probatório 

reunido, verifico que não há prova de que a parte requerida tenha cobrado 

valor indevido da parte requerente, tanto que obteve autorização judicial 

para levantar o depósito judicial nos autos do processo nº 

30040-34.2015.811.0041. Ademais a parte requerente formulou acordo 

sobre o valor que necessitava adimplir e não comprovou que o valor 

consignado estava incluso na tratativa. Logo, considerando que a parte 

requerente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tenho 

como verossímil as alegações da parte requerida diante da ausência de 

prova em sentido contrário. Portanto, considerando que a não houve 

cobrança indevida, não há conduta ilícita praticada pela da parte 

requerida. Consequentemente, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Dispositivo. Posto isso, proponho a julgar improcedente os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da 

Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010938-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO VINICIUS DE BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010938-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAIO VINICIUS DE BARROS SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. CAIO VINICIUS DE BARROS SILVA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor do BANCO BRADESCO. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pelas partes promovidas que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome, tendo em vista que a relação 

contratual que possui com o banco é para cartão de débito. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou e argüiu inépcia da ação. No mérito, sustentou a inexistência 

de culpa, ausência de dano moral, requerendo a improcedência da ação. 

Ata da audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a síntese 

do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. Serasa. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, o 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere à demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). Em 

análise do caso concreto, nota-se que o documento original do serasa não 

é considerado documento imprescindível para o ajuizamento de ações 

judiciais, pois, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário 

apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a preliminar de inépcia deve 

ser rejeitada. Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. 

Comprovante de Endereço. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere à demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

comprovante de endereço não é considerado documento imprescindível 

para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do artigo 319, 

inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 
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veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014). Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a existência de crédito em favor da parte 

promovida, a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança 

indevida. Existência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Civil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

(R$ 192,53), torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove 

a origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que não foi juntado aos autos nenhuma 

prova que possa corroborar com os argumentos da contestação. Assim, 

pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito é suficiente para 

presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como também 

na modalidade subjetiva (dano in reipsa). Isto porque o restritivo de crédito 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in reipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste contexto, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

mormente quanto ao valor cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito 

nos valores de (R$ 192,53), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$ 10.000,00. Dispositivo: Pelo 

exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: b)declarar a inexistência do débito no valor de 

R$ 192,53 (cento e noventa e dois reais, cinqüenta e três centavos); c) 

condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d)determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; 

e)rejeitar as preliminares argüidas. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011828-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KATIA MONTENEGRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

KATIA MONTENEGRO ajuizou ação indenizatória em desfavor da VIVO 

S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

promovida que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação e argüiu inépcia da ação, falta de interesse de 

agir e perícia técnica. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral, requerendo a improcedência, com pedido 

contraposto e litigância de má fé. Ata da audiência de conciliação e 

impugnação à contestação, requerendo perícia técnica. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. Serasa. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Com base nesta regra, o 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere à demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 
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conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). Em 

análise do caso concreto, nota-se que o documento original do serasa não 

é considerado documento imprescindível para o ajuizamento de ações 

judiciais, pois, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário 

apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Portanto, a preliminar de inépcia deve 

ser rejeitada. Preliminar. Inépcia. Documentos imprescindíveis. 

Comprovante de Endereço. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Com base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere à demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Em análise do caso concreto, nota-se que o 

comprovante de endereço não é considerado documento imprescindível 

para o ajuizamento de ações judiciais, pois, nos termos do artigo 319, 

inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014). Portanto, a 

preliminar de inépcia deve ser rejeitada. Preliminar. Falta de Interesse de 

Agir. A promovida alega a preliminar falta de interesse de agir, tendo em 

vista que, a promovente não tentou resolver administrativamente. 

Tecnicamente, as defesas processuais são examinadas antes do direito 

material (mérito). Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo 

que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examiná-las, já que, nesta circunstância não traz nenhum prejuízo 

processual à parte recorrente. Por fim, relevante consignar que a 

discussão quanto à responsabilidade civil da parte promovida, depende da 

análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório e estes pontos 

serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, 

rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. Incompetência em razão 

da matéria. Complexidade da matéria. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso concreto, não é 

necessária a produção da prova pericial visto que a assinatura que 

consta no contrato é idêntica as demais assinaturas que constam nos 

documentos contidos na presente ação. No caso concreto, por não ser 

necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa 

e, consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidospodem ser comprovados 

por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, a 

excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Inexistência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou nos restritivos de crédito no valor de (R$120,84) torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, mormente quanto ao contrato, documentos pessoais, tela juntada 

onde demonstra a existência de pagamentos realizados para o telefone 

99914-8829, apresentado como a comprovar a relação contratual e a 

existência de débito não adimplido das faturas de abril/2016 à junho/2016. 

Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que 

evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta ilícita por parte da 

empresa promovida. Diante do contexto comprobatório dos autos, 

reconheço a existência do crédito em favor da parte promovida e, 

consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Pedido contraposto Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 
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permitido à parte promovida formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95.POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.(Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016). CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - ApelacaoCivel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é 

legítima, conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado 

de forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte promovente, é 

devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto as 

informações contidas na contestação, no qual informa que o débito é 

referente a inadimplência é possível apurar que a parte promovente ainda 

deve a quantia de (R$120,84), dos débitos existentes inadimplidos e 

cadastrados nos órgãos de proteção ao crédito, discutidos na presente 

ação. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido. Litigância 

de má-fé A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a 

verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - 

opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)julgar procedente o pedido contraposto para condenar a 

parte promovente a pagar à parte promovida a quantia de R$120,84 (cento 

e vinte reais, oitenta e quatro centavos) corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, ambos a partir da contestação; c) diante da improcedência 

do pleito inicial e da procedência do pedido contraposto, para que não haja 

equívocos na fase de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro 

das partes, invertendo os polos ativo e passivo; d)indeferir o pedido de 

litigância de má-fé; e)rejeitar as preliminares argüidas. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012120-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LIDIO DE LIMA HUNGRIA MARCONDES REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. LIDIO DE LIMA HUNGRIA 

MARCONDES ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pelas partes promovidas que resultou no restritivo de crédito 

em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação e arguiu conexão aos 

processos 1012118-44.2019.811.0001, 1012129-73.2019.811.0001 e 

1012121-96.2019.811.0001 e falta de interesse de agir. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral, requerendo a 

improcedência da ação, litigância de má fé. Ata da audiência de 

conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Falta 

de Interesse de Agir. A promovida alega a preliminar falta de interesse de 

agir, tendo em vista que, a promovente não tentou resolver 

administrativamente. Tecnicamente, as defesas processuais são 

examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examiná-las, já que, nesta circunstância não traz 

nenhum prejuízo processual à parte recorrente. Por fim, relevante 

consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte 

promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, no 

mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de 

agir. Preliminar. Conexão. No atinente a preliminar de conexão deixo de 

acolhê-las, embora a causa de pedir nos processos mencionados pela 

requerida sejam semelhantes, verifica-se, que cada pedido é fundado em 

um contrato diferente. Desta forma, não há que se falar em conexão ou 

litispendência entre as causas, em virtude de causa de pedir comum. 

Portanto, a preliminar deve ser rejeitada. Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a existência de crédito em favor da parte 

promovida, a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança 

indevida. Inexistência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 
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que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Civil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou nos restritivos de crédito no valor de 

(R$ 1.224,05) torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove 

a origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, mormente quanto ao contrato juntado, extrato 

bancário com movimentações como a comprovar a relação contratual e a 

existência de débitos não adimplidos. Ademais, não há nos autos prova de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 373, inciso 

II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não 

há conduta ilícita por parte da empresa promovida. Diante do contexto 

comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da 

parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há 

conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Litigância de má-fé A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)rejeitar as preliminares arguidas; c)indeferir o pedido de 

litigância de má-fé; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de 

Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9099/95. Transitado 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012046-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MONICA AMARAL DE ANDRADE REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., MONICA 

AMARAL DE ANDRADE ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Em síntese, 

alegou que é consumidora da promovida, UC nº 6/273315-2 e foi cobrada 

por uma fatura de setembro/19 (R$ 525,44 - 688 Kwh) com vencimento em 

19/setembro/2019 de forma indevida. Ao final requer a revisão da fatura 

pela média, assim como, indenização por danos morais. A liminar foi 

concedida. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação e arguiu incompetência do juizado especial por necessidade 

de perícia técnica. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência 

de dano moral, requerendo a improcedência da ação. Ata da audiência de 

conciliação e impugnação à contestação. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. 

Incompetência em Razão da Matéria. Complexidade da Matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível tem 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso, não é 

necessário a produção da prova pericial técnica, visto que, o fato deveria 

ter sido desvendado por laudo técnico extrajudicial juntado pela parte 

promovida (artigo 115, § 8º, da Resolução Normativa 414/2010 da Aneel). 

No caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, 

não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Preliminar. Valor 

da causa. Toda petição inicial, inclusive aquelas distribuídos sob o rito dos 

Juizados Especiais, deve indicar precisamente o valor da causa (art. 14, § 

1º, inciso III, e 319, incisos V, do CPC), o qual deve apresentar o valor 

econômico da pretensão formulada de acordo com os critérios 

estabelecidos no artigo 292 do CPC. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

ANULATÓRIA. DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. NULIDADE. 

DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO 

GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO. 

CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. RAZOABILIDADE. 

REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O valor 

da causa deve equivaler ao conteúdo econômico a ser obtido na 
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demanda, ainda que a pretensão envolva conteúdo meramente 

declaratório. Precedentes. 4. Acolher a tese acerca da inexistência do 

proveito econômico ou da razoabilidade do valor atribuído à causa 

encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, por 

demandar o reexame das circunstâncias fáticas da causa. 5. Agravo 

interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 1062493/SP, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017). Nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC, 

o valor da causa das ações indenizatórias deve ser indicado de acordo 

com a pretensão formulada, inclusive do dano moral. No caso em análise, 

nota-se que a parte promovente postula indenização por danos morais em 

valor que deve ser fixado pelo juízo e indica como valor da causa a 

quantia de apenas (R$ 702,57), tornando-se inevitável que, nos termos do 

artigo 292, § 3º, do CPC, este deve ser retificado e majorado para a 

quantia de R$10.000,00, valor máximo geralmente estipulado pela Turma 

Recursal. Contestação de fatura. Havendo suspeita de irregularidade na 

fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua contestação, 

cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos medidores técnicos 

existentes, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 

cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. Neste sentido: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Naturalmente que as provas, a serem produzidas pelas 

concessionárias, tenham o devido valor jurídico, devem ser produzidas 

por órgãos oficiais competentes ou produzidas em respeito ao 

contraditório e ampla defesa. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Em exame do conjunto fático 

probatório disponível nos autos, mormente quanto aos argumentos 

apresentados na inicial e na contestação, verifico que a promovida afirma 

que cobrança da fatura com vencimento em setembro/19 no valor de R$ 

713,32 – 688 kwh refere-se ao consumo da UC 6/273315-2, não existindo 

nenhum irregularidade na cobrança, arguindo que houve meses anteriores 

que também apresentavam faturas com consumos semelhantes e que não 

foram impugnados. Impõe esclarecer que os documentos juntados 

demonstram que as faturas de nov/18 (762kwh), dez/18 (613 kwh), 

janeiro/19 (780 kwh), fevereiro/19 (772kwh),  abr i l /19 (613kwh) , 

demonstrando a existência de outros meses em que o consumo foi similar 

aos apresentados na fatura contestada (688kwh), não justificando o 

pedido ora formulado. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa promovida. Assim sendo, não havendo ato 

ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo: Pelo exposto, 

proponho: a)julgar improcedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil; b)rejeitar a preliminar arguida; c)revogar a decisão que deferiu a 

tutela provisória de urgência, cessando integralmente todos os seus 

efeitos; d) retificar o valor da causa para R$ 10.000,00, procedendo com 

as devidas anotações no sistema PROJUDI; Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009466-54.2019.8.11.0001
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LAILA FERNANDA CIRINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009466-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAILA FERNANDA CIRINO DE SOUZA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

LAILA FERNANDA CIRINO DE SOUZA ajuizou reclamação cível em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em síntese, alegou é moradora da UC 6/2581300-7, e que houve a 

cobrança, em duplicidade, da fatura de dez/18, sendo que, já havia pago a 

fatura de dezembro/2018 no valor de R$ 295,39, entretanto, passou a 

sofrer cobranças dos valores R$ 188,86 e R$ 278,64, ambas de 

dezembro/2018, vindo a ter o seu nome cadastrado nos órgãos de 

proteção ao crédito no valor de R$ 278,64.Ao final postulou pela 

inexistência das faturas, indébito dos valores cobrados indevidamente e 

danos morais. A liminar foi concedida. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação e arguiu incompetência por 

necessidade de perícia técnica. No mérito, sustentou inexistência de 

culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu pela improcedência dos 

pedidos. Ata da audiência de conciliação e impugnação à contestação. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Preliminar. Incompetência em Razão da Matéria. Complexidade 
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da Matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre 

os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada 

juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição 

a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, 

ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do 

CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível tem 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso, não é 

necessário a produção da prova pericial técnica, visto que, o fato deveria 

ter sido desvendado por laudo técnico extrajudicial, juntado pela parte 

promovida (artigo 115, § 8º, da Resolução Normativa 414/2010 da Aneel). 

No caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, 

não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 

Antecipado da Lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limite do Conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a cobrança 

excessiva, o dano moral e material. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Ato Ilícito. Contestação de fatura. 

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o 

consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a concessionária a 

inspeção e aferição dos medidores técnicos existentes, sempre, 

respeitando o devido processo legal e o contraditório. Neste sentido é o 

que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução Normativa 414/2010 

da ANEEL. No caso de inconformismo com a cobrança de energia elétrica, 

cabe a concessionária a comprovação inequívoca do perfeito 

funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição 

e/ou inspeção. Neste sentido: PROCESSUALCIVILE ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃONORECURSO 

ESPECIAL. CONHECIMENTODOAPELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Naturalmente que as 

provas, a serem produzidas pelas concessionárias, tenham o devido valor 

jurídico, devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou 

produzidas em respeito ao contraditório e ampla defesa. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS 

INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA 

ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Em análise dos autos, nota-se que 

a concessionária não produziu provas que comprove a legitimidade da 

fatura de dezembro/2018 nos valores, em duplicidade de (R$ 188,86 e R$ 

278,64), ademais verifico que houve o pagamento da fatura de 

dezembro/2018 no valor de R$ 295,39. Portanto, diante da irregularidade 

dacobrançana duplicidade do mês de dezembro/2018 nos valores, em 

duplicidade de (R$ 188,86 e R$ 278,64), presumível a ilicitude de sua 

cobrança. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome do consumidor nas instituições de 

restrição ao crédito pela cobrança de fatura em duplicidade é suficiente 

para presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como 

também na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o restritivo 

de crédito tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio 

social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também 

proporcionando sentimentos indesejados como frustração, angústia e 

ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a 

jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in reipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no 

AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale consignar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, 

o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 337 de 1000



se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste contexto, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

mormente quanto ao valor cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito 

nos valores de (R$ 278,64), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$ 10.000,00. Dano Material. Quem 

ocasiona dano material a outrem tem o dever de indenizá-lo (artigo 186 do 

Código Civil). Nos termos do artigo 402 do Código Civil, o dano material 

pode ser materializado tanto na modalidade de perdas emergentes quanto 

na modalidade de lucros cessantes. Independentemente da modalidade de 

dano material, diferentemente do dano moral, este não se presume, deve 

ser integralmente comprovado. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANO MATERIAL 

NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 

6. De outro norte, no que se refere à indenização por danos materiais, 

nada há a ser provido. O dano material deve sempre estar devidamente 

demonstrado a conferir juridicidade à pretensão condenatória respectiva. 

7. Na hipótese, não há sequer indicação do modelo do celular e óculos que 

a autora alega terem sido danificados. A existência e a extensão dos 

danos que alega haver sofrido não encontram, assim, suporte nos autos, 

e à evidência, não podem ser presumidos. Com efeito, não se julga 

ressarcimento de dano por verossimilhança e sim com a segurança 

exigida pelo ordenamento jurídico, onde a prova deve ser robusta e 

irretorquível, não se afigurando adequada a condenação por danos 

hipotéticos ou mera presunção. (...) (TJ-DF - ACJ: 20150610060419, 

Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, Data de Julgamento: 

02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em exame 

do conjunto probatório, mormente quanto aos argumentos da promovente 

não verifico que houve o pagamento realizado em duplicidade da fatura de 

dezembro/2018,. ressaltando que o dano material deverá ser devidamente 

comprovad Portanto, indevido o pedido de danos materiais. Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho: a)rejeitar a preliminar arguida; b)julgar 

parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: c)declarar a inexistência do débito no valor de R$ 188,86 (cento e 

oitenta e oito reais, oitenta e seis centavos) e R$ 278,64 (duzentos e 

setenta e oito reais, sessenta e quatro centavos), referente a cobrança 

em duplicidade da fatura de dezembro/2018; d) condenar a parte 

promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver 

ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); 

e)indeferir o pleito indenizatório de dano material; f) confirmar os efeitos 

da tutela provisória de urgência deferida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004005-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HUDSON COSTA SILVA REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS 

S.A. Vistos etc. A parte requerente ajuizou a Ação de restituição de 

quantia paga cumulada com indenização com pedido de antecipação de 

tutela, onde aduz ter adquirido no dia 17/05/2019 pelo site da parte 

requerida, uma Roçadeira a gasolina 52 Cc Siga Tools (4.7 cm²), no valor 

de R$625,73 parcelado em 08 vezes no valor de R$78,22 (ID. 22818644), 

conforme o pedido nº 02-696699843. Afirma que na entrega do produto 

pela transportadora notou a ausência de algumas peças e não recebeu a 

encomenda. Na ocasião ligou para a empresa, onde registrou a 

reclamação e solicitou a troca do produto. Relata que a atendente informou 

que enviaria o produto completo, todavia no dia 21/06/2019 houve a 

tentativa via correio apenas do motor do produto. Narra que solicitou o 

cancelamento da compra e a devolução do valor, porém não foi restituído 

o valor. A título de antecipação de tutela requereu a devolução do valor e 

no mérito a indenização por danos morais. A liminar não foi concedida 

conforme a ID. 22829403. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação no ID. 24535510, onde arguiu a preliminar 

ilegitimidade passiva. No mérito sustentou a ausência de responsabilidade, 

a devolução do valor a parte requerente e a inexistência de dano moral a 

ser indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação acostada no ID. 26236837 e a impugnação à 

contestação no ID. 26422801. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR 

Ilegitimidade passiva. A indicação na petição inicial, da parte requerente, 

trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência 

de uma suposta relação jurídica de direito material com a parte requerida, é 

suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como preconizado pela 

Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. I. 

PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA 

LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA 

CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a 

pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo 

torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. [...] 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp nº 740.588/SP, 

Rel. Min.: Marco Aurélio Bellizze, DJU 27/10/2015). Diante do exposto, em 

exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (relação consumerista) coincidem com 

as partes desta demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no 

polo ativo e passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto 

à responsabilidade civil da parte requerida, depende da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados de 

forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, não havendo razão a 

arguição de ilegitimidade passiva, rejeita-se. MÉRITO Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a falha na prestação de serviço, o dano material e 

moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Falha na entrega de produto. Nos contratos onerosos, a 

parte que se comprometer a alguma obrigação deve executá-la na forma e 

no tempo pactuado para que não seja responsabilizado por perdas e 
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danos, conforme artigo 389 do Código Civil. Assim, qualquer falha na 

entrega do produto, seja a não entrega, o atraso, a divergência do 

produto, ou entrega de produto danificado, caracteriza descumprimento 

contratual. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - ATRASO NA ENTREGA - ATO ILÍCITO - 

DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM - MAJORAÇÃO - LUCROS 

CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA. O arbitramento do valor da 

indenização por danos morais deve observar os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade para alcançar a dupla finalidade 

compensatória e pedagógica da reparação, de acordo com as 

circunstâncias do caso e as condições socioeconômicas das partes. 

Assim é que, constatado que o valor não atende a esses pressupostos, 

efetiva-se a majoração. Os lucros cessantes correspondem ao valor 

econômico que a pessoa tinha expectativa de perceber, mas deixou de 

auferi-lo em virtude do dano causado por terceiro. Inexistente prova 

inconcussa acerca dos alegados valores que a vítima do dano deixou de 

receber, indevida a pretensão indenizatória. Recurso parcialmente 

provido. (TJMG, AC nº 10362160027573001, Rel.: Manoel dos Reis Morais, 

DJU: 21/05/2019). As partes celebraram contrato de compra e venda de 

uma Roçadeira 52 Cc Siga Tools e a parte requerente sustenta o 

descumprimento da obrigação contratual consistente a entrega de produto 

do adquirido. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

a parte requerente evidenciou pelos documentos juntados no ID. 

22818644, que a parte requerida se comprometeu de entregar o produto 

adquirido no prazo de 10 dias uteis, porém o produto foi entregue após a 

data e incompleto. Verifico que a parte requerida não contesta 

especificamente os fatos alegados pelo consumidor, limitando em 

sustentar o cancelamento do pedido e a devolução do valor. Assim, resta 

incontroverso que não houve a entrega do produto adquirido pela parte 

requerente, visto que nas duas tentativas de entrega o produto estava 

incompleto. Portanto, não havendo evidência de que o serviço prestado 

pela parte requerida ocorreu de forma eficiente, há conduta ilícita 

caracterizada. Dano material Quem ocasiona dano material a outrem tem o 

dever de indenizá-lo (CC, art. 186). Nos termos do artigo 402 do Código 

Civil, o dano material pode ser materializado tanto na modalidade de perdas 

emergentes quanto na modalidade de lucros cessantes. 

Independentemente da modalidade de dano material, diferentemente do 

dano moral, este não se presume, deve ser integralmente comprovado. 

Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS 

E VERBAIS. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. De outro norte, no que se refere à 

indenização por danos materiais, nada há a ser provido. O dano material 

deve sempre estar devidamente demonstrado a conferir juridicidade à 

pretensão condenatória respectiva. 7. Na hipótese, não há sequer 

indicação do modelo do celular e óculos que a autora alega terem sido 

danificados. A existência e a extensão dos danos que alega haver sofrido 

não encontram, assim, suporte nos autos, e à evidência, não podem ser 

presumidos. Com efeito, não se julga ressarcimento de dano por 

verossimilhança e sim com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico, 

onde a prova deve ser robusta e irretorquível, não se afigurando 

adequada a condenação por danos hipotéticos ou mera presunção. [...] 

(TJDF, 3ª Tur. Rec; ACJ nº 20150610060419, Rel.: Sandra Reves Vasques 

Tonussi, DJU 02/02/2016). A parte requerente alega ter suportado o dano 

material no valor de R$234,63 (duzentos e trinta e quatro reais e sessenta 

e três centavos), em decorrência de 03 (três) parcelas descontadas do 

cartão de crédito. Entretanto, verifico que a parte requerida comprova a 

restituição do valor, fato confirmado pela parte requerente. Assim impõe o 

indeferimento do pedido. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, 

podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019). 

Todavia, quando os fatos ofendem o direito a personalidade com 

superficialidade, equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano 

moral indenizável, visto que caracteriza mero aborrecimento. No caso em 

análise, a indisponibilidade do produto, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral, em decorrência do dano ao conforto da vida 

moderna, na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque adquirir um 

bem e não poder utilizá-lo proporciona sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade por privar o consumidor das 

comodidades que o bem proporciona. A propósito: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

- CARACTERIZADA - APLICAÇÃO DO CDC - NÃO ENTREGA DO PRODUTO 

- DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a empresa 

fornecido o serviço a contento, pois, o produto adquirido pelo consumidor 

sequer foi entregue, a despeito do regular pagamento das parcelas 

contratadas, resta cabalmente comprovado a lesão moral por ele sofrida e 

o nexo causal com a conduta ilícita. No caso, o dano moral restou 

configurado, não se tratando de simples descumprimento contratual, uma 

vez que ultrapassou os meros dissabores cotidianos, atingindo os direitos 

da personalidade do consumidor. A indenização arbitrada se mostra 

capaz de atender as condições pessoais de quem suportou o dano, o 

caráter pedagógico/punitivo, não sendo considerado oneroso a um e nem 

ensejando enriquecimento ilícito do outro, devendo ser mantida na íntegra. 

(TJMT, 5ª Câm. Cív., Ap nº 133551/16, Des. Rel.: Carlos Alberto Alves da 

Rocha., DJU 07/12/2016). CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. NOTEBOOK ADQUIRIDO VIA INTERNET. PRODUTO NÃO 

ENTREGUE. DESRESPEITO AO CONSUMIDOR. 1. A ausência de entrega de 

um notebook adquirido pela Internet, aliado à necessidade de ajuizamento 

de ação judicial para o reembolso do valor pago evidenciam o descaso e o 

desrespeito com a pessoa do consumidor. 2. Danos morais 

caracterizados. Situação que ultrapassa a seara do mero aborrecimento, 

configurando efetiva lesão à personalidade. Quantum indenizatório 

mantido. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, 3ª Tur. Rec., Rec. Cív. nº 

71003144995/RS, Rel.: Eduardo Kraemer, DJU 10/11/2011). Por essas 

razões, o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 
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irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA 

desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: 

Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Neste contexto, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais). DISPOSITIVO. Pelo exposto, 

proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil: c) indeferir 

o pleito indenizatório por danos materiais; d) condenar a parte requerida a 

pagar aos requerentes a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (03/09/2019 - ID. 

23204496) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ - AgInt no 

AREsp 703055/RS). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012785-30.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: SIBELLE AMANDA DE SOUZA GUERRA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc. A parte requerente ajuizou Ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, onde 

alegou desconhecer o valor reivindicado pela parte requerida que resultou 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteou a 

declaração de inexistência do débito, a exclusão do restritivo e a 

indenização pelos danos morais. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou a contestação no ID. 27170534, onde arguiu as preliminares 

litispendência. No mérito, sustentou a ausencia de prova mínima, a 

impossibilidade da declaração de inexistência do débito, a inocorrência de 

ato ilícito e do dano moral. Ao final, postulou pela condenação em litigância 

de má fé e pela improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação 

foi acostada no ID. 26726447 e a impugnação à contestação no ID. 

27266669. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR Litispendência. A litispendência, como 

elemento assecuratório da segurança jurídica, configura-se quando se 

reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido, devendo as ações tramitarem concomitantemente/estando uma 

delas já decidida por sentença de mérito que não caiba mais recurso, 

como preconiza o artigo 337, §§ 1º à 3º, do Código de Processo Civil: § 1º 

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há 

litispendência quando se repete ação que está em curso. Partindo deste 

conceito e em análise dos elementos probatórios disponíveis nestes autos, 

nota-se que não consta o processo indicado pela parte requerida sob nº 

8041912-88.2019.811.0001. Ante o exposto, considerando que no 

presente caso não há ações idênticas, rejeito a preliminar. MÉRITO 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, 

em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e 

para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (art. 

5º, LXXVIII, CF), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido a existência do débito, o dano moral, o 

pedido contraposto e a litigância de má fé. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Dívida desconhecida. Nos termos 

do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (CC, art. 396). Desta forma, para que a mora seja 

efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão 

praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte requerente 

nega a existência da obrigação que resultou no restritivo no valor de 

R$429,09, torna-se imprescindível que a parte requerida comprove a 

origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (CPC, art. 373, I). Em exame do conjunto fático probatório disponível 

nos autos, nota-se que foi juntado apenas as faturas (ID. 27170535), os 

quais não têm o condão probatório, pois tratam de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Assim, pela insuficiência de provas 

apresentadas pela parte requerida sobre a existência de vínculo 

contratual e mediante impugnação da parte requerente, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte requerente, a cobrança é 

indevida e caracteriza conduta ilícita da parte requerida. Dano moral. O 

dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na 

esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome da parte requerente nas instituições de restrição ao crédito (ID. 

25175111), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. [...] INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. [...] 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova [...] (STJ, 4ª 

Turma, AgInt no AREsp nº 859.739/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 

DJU 01/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça no presente caso, visto que não há 

restritivo pré-existente ao discutido nestes autos. Por essas razões, o 

dano moral encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: Compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

[...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa 
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Catarina desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. 

Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe consignar que, 

embora a existência de outros restritivos posteriores (ID. 25175111), não 

afaste o dano moral, é inegável que influencia na fixação do quantum 

indenizatório em patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma 

única negativação. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. [...] 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. QUANTUM 

REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da condenação a título 

de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, alternativamente, a 

redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso que o autor possui 

outras inscrições restritivas. No entanto, todas as demais anotações são 

posteriores àquela procedida pela demanda, com o que tenho como 

inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor arbitrado, este 

comporta redução. As inscrições posteriores devem ser levadas em conta 

apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 

3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. Recurso Parcialmente Provido. (TJRS, 2ª Tur. Rec; R.I. 

nº 71004295929, Rel.: Ketlin Carla Pasa Casagrande, DJU 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação 

do dano moral na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais). Litigância de 

má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil 

acompanhada do elemento dolo. Artigo 80 - Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA 

EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS 

MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO HÍGIDO O 

RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 

STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). Em exame 

dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada 

e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte requerente 

ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO. Pelo 

exposto, proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: c) declarar a inexistência do débito de R$429,09 

(quatrocentos e vinte e nove reais e nove centavos); d) condenar a parte 

requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 

(01/09/2018 - ID. 25175111) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); e) determinar que a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

requerente, sob pena de multa fixa de R$3.000,00 (três mil reais). f) 

indeferir o pedido de condenação em litigância de má-fé. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da 

Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Autos 1010931-98.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: NEY DIAS DA SILVA REQUERIDO: JOAO LUIZ PAES DE 

BARROS GOUVEIA Vistos etc. A parte requerente ajuizou uma Atermação 

de reclamação, onde alega que em 04/04/2013 vendeu o veículo Fiat, 

modelo Tempra, ano 1995, placa KJQ 6940, Renavam nº 176696598, para 

a parte requerente no valor de R$1.500,00. Esclarece que cabia a parte 

requerida a transferência da propriedade do veículo, mas que foi 

surpreendido ao tomar ciência da inclusão do seu nome em Dívida Ativa. 

Afirma o inadimplemento do licenciamento referente ao período de 2016 a 

2019, totalizando o valor R$504,24, do seguro obrigatório referente aos 

anos de 2018 e 2019 no valor de R$61,93 e o IPVA desde 2015 na soma 

de R$1.148,98. O que ocorreu nos anos subsequentes de 2016 no valor 

de R$1.445,03 (um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e três 

centavos) e de 2017 no valor de R$1.192,40 (um mil cento e noventa e 

dois reais e quarenta centavos). Requereu a transferência de propriedade 

do veículo junto ao DETRAN, o pagamento dos débitos decorrentes de 

IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e a indenização pelos danos 

morais. Devidamente citada, a parte requerida apresentou a contestação 

no ID. 26724152, onde arguiu a preliminar ilegitimidade passiva. No mérito 

sustentou o vício redibitório e ao final, postulou pela improcedência do 

feito. Termo da audiência de conciliação foi acostada no ID. 26258368 e a 

impugnação no ID. 27116341. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR 

Ilegitimidade passiva. A indicação na petição inicial, da parte requerente, 

trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência 

de uma suposta relação jurídica de direito material com a parte requerida, é 

suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como preconizado pela 

Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. i. 

PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA 

LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA 

CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a 

pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo 

torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. [...] 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp nº 740.588/SP, 

Rel. Min.: Marco Aurélio Bellizze, DJU 27/10/2015). Diante do exposto, em 

exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (relação contratual) coincidem com as 

partes desta demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo 

ativo e passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à 

responsabilidade civil da parte requerida, depende da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados de 

forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, não havendo razão a 

arguição de ilegitimidade passiva, rejeita-se. Revelia. Nos termos dos 

artigos 344 do Código de Processo Civil e 20 da Lei nº 9.099/95, 
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considera-se revel quando a parte requerida não comparece à audiência 

de conciliação e/ou não apresenta contestação. Em análise do caso 

concreto, nota-se que a parte requerida foi regularmente citada (ID 

25638164), apresentou contestação tempestiva (ID 56258368) e 

compareceu à audiência de conciliação (ID 26258368). Desta forma, 

afasta-se à revelia da parte requerida. MÉRITO Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de ato ilícito, dano material e moral a ser 

indenizado. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Comunicação de transferência do veículo não realizada. Nos 

termos ao artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o vendedor de 

veículo automotor, deve encaminhar ao Detran, no prazo de 30 dias, cópia 

autenticada do comprovante de transferência de propriedade, 

devidamente assinado e datado, para que não seja responsabilizado 

solidariamente pelos encargos relativos ao referido veículo. Todavia, não 

obstante o disposto legal, o Supremo Tribunal de Justiça vem mitigando 

esta regra quando os encargos, tais como IPVA e infrações se referirem a 

período posterior à alienação. Neste sentido: ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS 

PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE 

MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DO ANTIGO PROPRIETÁRIO 

ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A 

PENALIDADE NÃO FORAM POR ELE COMETIDAS. PRECEDENTES. 

CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA 

DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DE 

LEI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já decidiu que, 

comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a 

responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a 

alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de 

Trânsito Brasileiro (AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR 

ROCHA, DJe 06.09.2011). 2. Afigura-se inaceitável a argumentação 

relacionada à observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da 

CRFB) e do enunciado 10 da Súmula vinculante do STF, pois não há 

declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal suscitado, 

tampouco o seu afastamento, mas apenas inaplicabilidade na hipótese dos 

autos, segundo a exegese que lhe foi emprestada 3. Agravo Regimental 

desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 438156 RS 2013/0390131-2). No caso 

em comento, embora a parte requerente não tenha noticiado aos órgãos 

competentes a transferência do veículo à época da venda em 04/04/2013, 

noto que os comprovantes inclusos no ID. 24676304 e ID. 24676309, são 

suficientes para afastar sua responsabilidade aos encargos gerados 

posteriormente a tradição. Cumpre destacar que a parte requerida não 

contesta a celebração do contrato e o inadimplemento dos referidos 

pagamentos, apenas alega a existência de vício redibitório. Cumpre 

mencionar, que o adquirente que não transfere o veículo para o seu nome, 

em observância do artigo 134, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, 

ocasionando prejuízos ao vendedor, comete conduta ilícita e deve ser 

responsabilizado por sua conduta. Por estas razões, no presente caso, 

encontra-se caracterizado o ato ilícito. Dano material Quem ocasiona dano 

material a outrem tem o dever de indenizá-lo (art. 186 CC). Nos termos do 

artigo 402 do Código Civil, o dano material pode ser materializado tanto na 

modalidade de perdas emergentes quanto na modalidade de lucros 

cessantes. Independentemente da modalidade de dano material, 

diferentemente do dano moral, este não se presume, deve ser 

integralmente comprovado. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANO MATERIAL 

NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 

6. De outro norte, no que se refere à indenização por danos materiais, 

nada há a ser provido. O dano material deve sempre estar devidamente 

demonstrado a conferir juridicidade à pretensão condenatória respectiva. 

7. Na hipótese, não há sequer indicação do modelo do celular e óculos que 

a autora alega terem sido danificados. A existência e a extensão dos 

danos que alega haver sofrido não encontram, assim, suporte nos autos, 

e à evidência, não podem ser presumidos. Com efeito, não se julga 

ressarcimento de dano por verossimilhança e sim com a segurança 

exigida pelo ordenamento jurídico, onde a prova deve ser robusta e 

irretorquível, não se afigurando adequada a condenação por danos 

hipotéticos ou mera presunção. [...] (TJ-DF - ACJ: 20150610060419, 

Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, Data de Julgamento: 

02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: 533) Em análise 

do caso concreto, mormente aos documentos juntados pela própria parte 

requerente no ID. 24676304 e ID. 24676309, verifico a comprovação dos 

seguintes valores: - De R$504,24 a título de licenciamento, referente aos 

anos de 2016 a 2019 (ID. 24676309, fl. 01); - De R$61,93 a título de seguro 

obrigatório referente aos anos de 2018 e 2019 (ID. 24676309, fl. 03); - De 

R$1.148,98 referentes aos valores pagos a título de IPVA (ID. 24676304). 

Total R$1.713,15 (um mil setecentos e treze reais e quinze centavos). 

Deste modo, a parte requerente jus à indenização pelos danos materiais 

no valor pleiteado na inicial de R$1.713,15 (um mil setecentos e treze reais 

e quinze centavos). Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

a ausência de transferência e a inscrição em dívida ativa (ID. 24676304), 

em regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque o fato ocorrido teve o condão proporcionar sentimentos 

indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A propósito: 

AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL (VEÍCULO) EM LOJA DE REVENDA - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DO 

DOCUMENTO APTO A PERMITIR A REGULAR TRANSFERÊNCIA DE 

REGISTRO DO AUTOMÓVEL - 6 MESES - PRAZO INJUSTIFICÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL ARBITRADO 

EM VALOR (R$5.000,00) QUE ATENDE ÀS FUNÇÕES RESSARCITÓRIAS E 

PUNITIVA - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO - (TJSP, 

25ª CÂM. DIR. PRIV. - APL 30007745020138260607SP - Rel. DES.: 

EDGARD ROSA - DPL 26/09/2016). Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

[...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa 

Catarina desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. 

Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Neste contexto, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar 

que a parte requerida é uma pessoa física e, por este fator, o quantum 

indenizatório deve ser fixado em patamar inferior ao que se vem 

normalmente sendo fixado por este juízo. Portanto, sopesando estes 

critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$2.000,00 (dois mil reais). DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: a) 

rejeitar a preliminar arguida; b) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil: c) condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a 

quantia de R$1.713,15 (um mil setecentos e treze reais e quinze centavos) 
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a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro 

rata, a partir dos efetivos desembolso, conforme a Súmula 43 do STJ e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação; d) condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a 

quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento), a partir da citação 

(01/11/2019 - ID. 25677273) por envolver ilícito contratual (Precedentes do 

STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011135-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA CARLA SALGADO BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA QUEIROZ OAB - MT21165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011135-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSA CARLA SALGADO BENITES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte 

requerente ajuizou uma Ação indenizatória cumulado com tutela de 

urgência, onde alegou ser o titular da unidade consumidora nº 6/329675-3 

e que no dia 07/10/2019 teve o serviço suspenso. Afirma que não havia 

fatura inadimplente. Requereu liminarmente o restabelecimento do serviço. 

Ao final, pleiteou a indenização por danos morais. A liminar foi concedida 

conforme a ID. 24733465. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou a contestação no ID. 26584503, onde sustentou o 

inadimplemento da parte requerente, a ausência de ato ilícito e dano moral 

a ser indenizado. Postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostada no ID. 26284034 e a impugnação à 

contestação no ID. 26949180. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Julgamento antecipado 

da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (art. 5º, 

LXXVIII, CF), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido a legalidade na suspensão do serviço e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Suspensão de energia elétrica. As concessionárias de 

energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em caso 

de inadimplência. Neste sentido é o preconiza artigo 140, § 3º da 

Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL: § 3º Não se caracteriza como 

descontinuidade do serviço, observado o disposto no Capítulo XIV, a sua 

interrupção: I - em situação emergencial, assim caracterizada a deficiência 

técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora que 

ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento 

do sistema elétrico ou, ainda, o caso fortuito ou de força maior; ou II - após 

prévia notificação, por razões de ordem técnica ou de segurança em 

instalações de unidade consumidora, ou pelo inadimplemento do 

consumidor, considerado o interesse da coletividade. Em análise do caso 

concreto, nota-se que a parte requerente efetuou o pagamento da fatura 

de Ago/2019 em 05/10/2019, sendo que a suspensão do serviço ocorreu 

em 07/102019, conforme histórico de ordem de serviço anexado no ID. 

26584510. Neste contexto, verifico que não constava fatura inadimplente 

no momento da suspensão do serviço sendo ilegítima e caracteriza 

conduta ilícita da parte requerida. Dano moral. O dano moral pode decorrer 

de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a 

ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na 

esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido 

desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, 

pode-se afirmar que a suspensão no fornecimento de energia elétrica é 

suficiente para presumir a existência de dano moral, em decorrência do 

dano ao conforto da vida moderna, na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque o fato ocorrido tem o condão proporcionar sentimentos 

indesejados como frustração, angústia e ansiedade, já que se trata de um 

serviço essencial a vida moderna. A propósito: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM FIXADO - MINORAÇÃO - 

DESCABIMENTO - Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra 

empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) Por essas 

razões, o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA 

desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 

11/04/2013). Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a compensação do dano moral a quantia de R$5.000,00. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: a) confirmar os efeitos da tutela provisória de 

urgência deferida no ID. 24733465, remetendo a discussão quanto ao seu 

descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não 

haja violação do princípio do contraditório; b) julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial para, nos termos do artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil: c) condenar a parte promovida a 

pagar a parte promovente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento), a partir da citação (16/10/2019 - ID. 25097666) por envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas 
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processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys 

Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012677-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LINDALVA NUNES DA CUNHA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte 

requerente ajuizou Ação declaratória cumulada com indenização por 

danos morais, onde alegou a cobrança indevida do serviço de energia 

referente aos meses de Abr/2019 (R$349,12), Mai/2019 (R$137,66) e 

Jun/2019 (R$316,56), em função da suspensão do serviço. Pleiteia a 

devolução em dobro do valor adimplido (R$1.606,68) e a indenização por 

dano morais no valor de R$6.000,00. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou a contestação no ID. 26987819, arguiu a preliminar 

incompetência do juizado especial em razão da matéria. No mérito 

sustentou a exigibilidade do débito, ausência de ato ilícito e do dano moral 

a ser indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostada no ID. 26601262 e a impugnação à 

contestação no ID. 27259383. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR 

Incompetência em razão da matéria. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (arts. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, 

o Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa - e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível - esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) - para definir o que são causas cíveis de 

menor complexidade. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 30170/SC, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não 

são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso, não é 

necessário à produção da prova pericial para apurar se houve ou não 

má-prestação de serviço, visto que tal prova se torna impossível por falta 

de vestígio. Deste modo, este Juízo é competente para processar e julgar 

a presente demanda, o que impõe o não acolhimento da preliminar. MÉRITO 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, 

em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e 

para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (art. 

5º, LXXVIII, CF), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido a legalidade da cobrança e o dano moral. 

Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias 

fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Dívida 

desconhecida. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em 

mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no 

prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (CC, art. 396). Desta 

forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário que haja 

prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando 

que a parte requerente nega a existência da obrigação que resultou no 

faturamento das contas de Abr/2019 (R$349,12), Mai/2019 (R$137,66) e 

Jun/2019 (R$316,56), torna-se imprescindível que a parte requerida 

comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato 

constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). Em exame do conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se conforme o histórico de ordem de 

serviço apresentado pela parte requerida no ID. 26987823, houve a 

suspensão do serviço no período questionado pela parte requerente. 

Portanto, não há nos autos, prova do consumo na UC que legitime o 

faturamento, assim a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da 

parte requerida. Repetição de indébito. Havendo valor pago a maior ou 

indevidamente, conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo 

aquele que receber quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la. Assim 

sendo, importante consignar que, nos termos dos artigos 940 do Código 

Civil e 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, a 

restituição deve ser em dobro caso o credor tenha agido com má-fé. 

Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. 

PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. 

HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente 

é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada 

a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, 

não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o 

indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não 

provido. (STJ, 4ª Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1316734/RS, Rel. Min.: 

Luís Felipe Salomão, DJU 16/05/2017, DJe 19/05/2017). Em análise do caso 

concreto e com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, 

mormente quanto aos documentos juntados na inicial, nota-se que houve o 

pagamento indevido no valor total de R$803,34. Além da restituição, 

nota-se que o recebimento indevido poderia ter sido plenamente 

constatado e devolvido voluntariamente, contudo a parte reclamada insiste 

em não reconhecer o equívoco no seu procedimento, levando a 

presunção de sua má-fé justificando a repetição de indébito de forma 

dobrada. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a cobrança indevida (ID. 25151023, ID. 25151693 e ID. 25151695), é 

suficiente para presumir a existência de dano moral, em decorrência da 

indisponibilidade financeira, na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque 

o fato ocorrido teve o condão de proporcionar sentimentos indesejados 

como raiva, frustração, angústia e ansiedade. A propósito: APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS 
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INDEVIDOS. DANO MORAL. CARACTERIZADO. A manutenção da 

cobrança indevida de valores que representam significativa parcela dos 

rendimentos da autora, afetam seu orçamento familiar, causando-lhe 

sérios constrangimentos e abalo psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

Possibilidade na forma simples. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

(TJRS, 2ª Câm. Esp. Cív; ApC n. 70039190780, Rel.: Marco Antônio 

Ângelo, DJU 31/08/2011). Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 

253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do 

dano moral a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). DISPONÍVEL. Pelo 

exposto, proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil: c) 

condenar a parte requerida, a pagar a quantia de R$1.606,68 (um mil e 

seiscentos e seis reais e sessenta e oito centavos) a título de danos 

materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do 

efetivo pagamento, cf. Súmula 43 do STJ, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; d) condenar a parte 

requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$2.000,00 (dois mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento), a partir da citação (01/11/2019 - ID. 25665005) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da Magistrada Togada, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012573-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITA ANDRELINA DE ARRUDA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc. A parte requerente ajuizou uma Ação de 

indenização por danos morais, onde alegou ser o titular da matrícula 

499537-6 e por dificuldade financeiras atrasou o pagamento da fatura com 

vencimento em 23/07/2019. Afirma que após efetuar o pagamento houve a 

suspensão do serviço. Pleiteia a devolução em dobro da taxa de religação 

e a indenização pelos danos morais. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou a contestação no ID. 26956345, onde sustentou o 

inadimplemento da parte requerente, a ausência de ato ilícito e dano moral 

a ser indenizado. Postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostada no ID. 26601254 e a impugnação à 

contestação no ID. 27160000. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Julgamento antecipado 

da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (art. 5º, 

LXXVIII, CF), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido a legalidade na suspensão do serviço e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Suspensão no fornecimento de água. As concessionárias de 

saneamento básico e fornecimento de água potável estão autorizadas a 

suspenderem seus serviços em caso de inadimplência. Neste sentido é o 

preconiza artigo 82 da Resolução 5/2012 da AMAES (Agência Municipal 

de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá): Artigo 82 - A 

CONCESSIONÁRIA poderá, a qualquer tempo e nos termos da lei e do 

presente Regulamento, suspender o fornecimento de água aos USUÁRIOS 

em débito, bem como cobrar MULTAS e juros de mora; entretanto, no caso 

de contas sem registro de débito anterior, o USUÁRIO deverá ser 

notificado por escrito da existência do débito e estipular-se-á uma data 

limite para regularização da situação antes de ser efetivada a suspensão 

do fornecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a parte 

requerente reconhece o inadimplemento e o pagamento no dia da 

suspensão do serviço. De acordo com o Sistema de Pagamento Brasileiro 

(SPB) e o Sistema de Transferência de Fundos (SITRAF), ambos 

regulamentados pelo Banco Central do Brasil, o lapso médio previsto entre 

o pagamento e o repasse do seu correspondente valor ao credor, é de 48 

horas. Em outras palavras, quando o credor que se utiliza do Sistema de 

Pagamento Brasileiro não detecta o pagamento no prazo de 48 horas e 

não toma as devidas providências para que os efeitos da mora sejam 

cessados, comete conduta ilícita. Neste sentido: APELAÇÃO E RECURSO 

ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA. INADIMPLÊNCIA DA USUÁRIA QUE 

PERDUROU POR 30 DIAS. PAGAMENTO DA FATURA REALIZADO EM 

APENAS UM DIA ÚTIL ANTES DO CORTE. ABUSO DE DIREITO NÃO 

CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. APELAÇÃO 

PROVIDA. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO. RECURSO ADESIVO 

PREJUDICADO. 1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica 

constitui, em regra, exercício regular de direito da concessionária de 

serviço público, quando o consumidor restar inadimplente com sua 

contraprestação no negócio, conforme prescreve o art. 6º, § 3º, II da lei 

8.987/95 e art 172, I, da Resolução 414/2010, da ANEEL, sendo esta, 

inclusive, a posição adotada pelos tribunais do país. Precedentes. 2. Para 

que reste demonstrada a ilicitude do corte, este deve ter sido promovido 

sob a figura do abuso desse direito, conforme prevê o art. 187, segundo o 

qual também comete ato ilícito o titular de um direito que excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 

boa-fé ou pelos bons costumes. 3. Seria desarrazoado entender pelo 

abuso, quando o risco fora criado pelo próprio usuário, que deixou de 

adimplir pontualmente a sua obrigação de pagar a tarifa contratada, 

realizando o pagamento apenas um dia útil antes da suspensão do 

serviço. A concessionária não dispôs de tempo hábil para tomar ciência 

do adimplemento e promover o cancelamento do corte. Responsabilidade 

civil afastada. Precedentes. 4. Recurso de apelação provido para reformar 

integralmente a sentença, julgando improcedente a ação. Recurso adesivo 
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prejudicado. (TJPE, 3ª Câm. Civ. APL nº 2951640/PE, Rel.: Bartolomeu 

Bueno, DJU 06/03/2014). Portanto, considerando que no momento da 

interrupção do serviço a parte requerida não tinha condições de ter 

detectado o pagamento realizado pela parte requerente, pois não 

apresentou nenhum documento que comprove a comunicação já que o 

pedido de religação ocorreu somente no dia seguinte (ID. 25119600), 

torna-se evidente a não configuração do ato ilícito. Dispositivo. Posto isso, 

proponho a julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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FLORINDO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGINIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009735-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FLORINDO JOSE DOS SANTOS REQUERIDO: VIRGINIA 

Vistos etc. A parte requerente ajuizou uma Atermação de reclamação, 

onde alegou que a parte requerida possui uma casa aos fundos da sua e 

que em decorrência da fossa construída junto ao seu muro, vem 

causando infiltrações e mau odores em sua casa. Requereu a mudança 

de local da fosse séptica e a indenização pelos danos morais em 

R$500,00. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação 

no ID. 26262276 e sustentou a impossibilidade de mudança da fossa, o 

problema com o escoamento da água, a ausência de ato ilícito e dano 

moral a ser indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito. 

Termo da audiência de conciliação foi acostada no ID. 26003537 e não 

houve impugnação à contestação, conforme ID. 27151592. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Incompetência em razão da matéria. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada Juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa - e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível - esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) - para definir o que são causas cíveis de 

menor complexidade. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 30170/SC, Rel. Min.: Nancy 

Andrighi, DJU 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os Juizados 

Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em 

que for necessária a produção de prova pericial. No caso concreto, tendo 

em vista que a parte requerente postulou a obrigação de fazer e a 

indenização pelos danos morais em razão da infiltração da fossa, entendo 

que a questão é complexa e necessita de parecer técnico. Cumpre 

mencionar, que é imprescindível o auxílio de profissional com 

conhecimento técnico para a formação do convencimento do Julgador. No 

caso concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se 

de matéria de complexa e, consequentemente, este Juízo é incompetente 

para processar e julgar a presente demanda. Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho a julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso X e artigo 337, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, 

para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga 

VISTOS. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012481-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELIO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. CELIO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS 

ajuizou ação indenizatória em desfavor da GOL LINHAS AEREAS S.A. Em 

síntese, afirma que adquiriu passagem aérea pela promovida, para o 

trecho Palmas - Cuiabá com chegada programada para o dia 09/08/2019, 

entretanto, por motivos de cancelamento do vôo, chegou somente no dia 

seguinte, 10/08/2019, com atraso de 18 horas. Ao final requer indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação esustentou a inexistência de culpa, requerendo a 

improcedência da ação. Ata da audiência de conciliação eimpugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido o atraso do voo/cancelamento do voo, a excludente 

de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo 

ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Cancelamento de vôo/Atraso. Ato 

ilícito. As companhias de transporte aéreo de passageiro, em razão das 

peculiaridades decorrente da atividade econômica desenvolvida, possuem 

uma margem de tolerância de 4 (quatro) horas para a conclusão do 

serviço proposto após o prazo contratualmente previsto, conforme 

disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, in 

verbis: Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) 
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horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo 

que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem. Art.231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em 

aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que 

seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. No mesmo sentido são as 

normas regulamentadoras previstas no artigo 21 Resolução 400/2016 da 

Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 21. O transportador deverá 

oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do 

serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro 

horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de 

voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda 

de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive 

nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. Desta forma, independentemente do motivo, quando há atraso 

na chegada do passageiro por período superior a 4 (quatro) horas, há 

serviço ineficiente e, consequentemente, ato ilícito. RECURSO INOMINADO. 

ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O 

atraso de voo de menos de quatro horas para a chegada ao destino final, 

por si só, não configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida 

cotidiana, sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 

2. Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, 

Turma Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Do mesmo modo outros 

Tribunais também já se manifestaram: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

TRANSPORTE AÉREO. VÔO DOMÉSTICO. ATRASO POR PERÍODO 

INFERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A 

situação tratada nos presentes autos - atraso de voo doméstico pelo 

período de 2 horas e 12 minutos -, por si só, não alça a categoria de dano 

moral puro passível de indenização pecuniária. Não tendo a autora se 

desincumbido de seu ônus probatório, é de ser mantido o veredicto no 

ponto em que indeferiu o pedido de indenização na esfera 

extrapatrimonial. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70069235554 

RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 

27/10/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/11/2016) APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - ATRASO EM VÔO POR PRAZO INFERIOR A QUATRO 

HORAS - AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA POR PARTE DA EMPRESA DE 

TRANSPORTE AÉREO MEROS ABORRECIMENTOS CAUSADOS AO SEU 

PASSAGEIRO - SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. Ao atraso de 

menos de 4 (quatro) horas em vôo ao qual iria embarcar o passageiro 

autor deste feito, não é capaz de causar dano de natureza moral em face 

deste último, haja vista tal lapso de tempo ser tolerável a lume do artigo 3º 

da Resolução nº 141 da Agencia Nacional de Aviação Civil (ANAC), razão 

pela qual a manutenção da sentença monocrática que julgou improcedente 

o pedido indenizatório feito neste sentido é medida que se impõe. (TJ-MG - 

AC: 10520120034191001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de 

Julgamento: 12/05/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 20/05/2016) Destaca-se que, nos termos do artigo 12 da 

Resolução 400/2016 da ANAC, em caso de cancelamento de voo, mesmo 

que haja prévio aviso, o transportador deverá oferecer a reacomodação 

em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço equivalente para 

o mesmo destino na primeira oportunidade, o reembolso do valor pago ou a 

realização de serviço por outra modalidade de transporte admitido pelo 

consumidor. Impõe esclarecer que, a promovida reconhece que houve o 

cancelamento/atraso do voo tendo em vista que houve a necessidade de 

manutenção emergencial na aeronave, causando um atraso de 18h. Desta 

forma, encontra-se caracterizada conduta ilícita. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponívies, pode-se afirmar que o cancelamento/atraso de voo, em regra, 

é suficiente para presumir a existência de dano moral na modalidade 

subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido teve o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, frustração, angustia e 

ansiedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco 

AntonioAngelo, Julgado em 31/08/2011) Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. Assim, há que se observar tanto 

a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 10.000,00. 

Dispositivo: Pelo exposto, proponho: a)julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b) condenar a promovida a 

pagar, a promovente a quantia de R$ 10.000,00 (dezmil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013098-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEITY JULIANA BATISTA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013098-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KEITY JULIANA BATISTA DA GUIA REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos etc. KEITY 

JULIANA BATISTA DA GUIA ajuizou ação indenizatória em desfavor do 

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte promovida que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação e arguiu falta de interesse de agir. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência e dano moral, requerendo a improcedência 

dos pedidos, com litigância de má fé e pedido contraposto (R$ 706,87), 

com impugnação do pedido de justiça gratuita. Ata da audiência de 

conciliação e impugnação à contestação arguindo incompetência do 

juizado especial por necessidade de perícia técnica. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Gratuidade. Analisado na fase de admissibilidade recursal. Isto porque, 

conforme preconizado pelo artigo 55 da Lei 9.099/95, a sentença de 

primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de 

advogado, razão pela qual, desnecessária a análise do pedido de Justiça 

Gratuita no momento da sentença, pedido esse que será examinado no 

momento da admissibilidade de eventual recurso inominado que possa ser 

interposto. Preliminar. Falta de Interesse de Agir. A promovida alega a 

preliminar falta de interesse de agir, tendo em vista que, a promovente não 

comprovou o dano sofrido. Tecnicamente, as defesas processuais são 

examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examiná-las, já que, nesta circunstância não traz 

nenhum prejuízo processual à parte recorrente. Por fim, relevante 

consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte 

promovida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório e estes pontos serão examinados, de forma apropriada, no 

mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de 

agir. Preliminar. Incompetência em razão da matéria. Complexidade da 

matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova pericial 

grafotécnica para apurar se a rubrica constante no contrato e nota fiscal 

foi efetivamente assinada pela parte promovente, visto que a assinatura 

constante nosdocumentos é idêntica aos demais documentos juntados na 

presente ação. No caso concreto, por não ser necessária a produção de 

prova pericial, não se trata de matéria de complexa e, consequentemente, 

este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a falha na prestação 

do serviço, a excludente de culpabilidade, o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança 

indevida. Inexistência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Civil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou nos restritivos de crédito no valor de 

(R$99,50, R$ 206,50, R$ 206,50 e R$ 99,50) com vencimento em 

03/02/2019, 03/02/2019, 07/03/2019 e 07/03/2019, respectivamente, 

torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do 

seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 

373, inciso I, do CPC). Impõe esclarecer que a promovida afirma que a 

promovente é revendedora de seus produtos, tendo realizado pedido 

através da nota fiscal 245174 e 245170, não tendo adimplido com suas 

obrigações. Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

mormente quanto ao contrato/cadastro juntado, documentos pessoais e 

canhoto da nota fiscal 245174 e 245170 assinado pela própria promovente 

onde comprova a relação contratual e a existência de débitos não 

adimplidos das referidas notas fiscais. Ademais, não há nos autos prova 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 373, 

inciso II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que 

não há conduta ilícita por parte da empresa promovida. Diante do contexto 

comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da 

parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há 

conduta ilícita. Litigância de má-fé A litigância de má-fé se caracteriza com 

a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 
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manifestamente infundado da parte promovente ou da parte promovida ou 

o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta razão, não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. Pedido contraposto 

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte 

promovida formular na contestação pedido contraposto, desde que 

embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95.POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.(Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016). CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - ApelacaoCivel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é 

legítima, conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado 

de forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte promovente, é 

devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto as 

informações contidas na contestaçãono qual informa que o débito é 

referente a inadimplência é possível apurar que a parte promovente ainda 

deve a quantia de (R$ 612,00), com referência aosdébitos existentes 

inadimplidos e cadastrados nos órgãos de proteção ao crédito, discutidos 

na presente ação. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser 

acolhido. Dispositivo. a)julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; b)julgar procedente o pedido contraposto para condenar a 

parte promovente a pagar à parte promovida a quantia de R$ R$ 612,00 

(seiscentos e doze reais) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro 

rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

ambos a partir da contestação; c) diante da improcedência do pleito inicial 

e da procedência do pedido contraposto, para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro das partes, 

invertendo os polos ativo e passivo; d)indeferir o pedido de litigância de 

má-fé; e)rejeitar a preliminar arguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Cirlene Ribeiro de Figueiredo Juíza Leiga VISTOS, Homologo, POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014546-96.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JESSICA OSTERNO CHAGA DE ANDRADE REQUERIDO: TRICARD 

SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA S E N T E 

N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, no que tange ao pedido de desistência de ação, nos termos 

do Enunciado 90 do FONAJE só poderá ser homologado ante a ausência 

de indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, o que não restou 

afastado nos presentes autos ante o conjunto probatório apresentado 

pela reclamada na contestação, razão pela qual indefiro o pedido de 

desistência formulado no id nº 27455257 Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito pelo 

débitos nos valores de R$ 464,75 (quatrocentos e sessenta e quatro reais 

e setenta e cinco centavos), com data de inclusão em 02/07/2018 

promovido pela reclamada. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o 

referido débito e não possui qualquer relação jurídica com a empresa 

demandada, uma vez que o serviço prestado nunca foi contratado pelo 

reclamante. A reclamada, a seu turno, alega que a cobrança é referente a 

contratação de cartão de crédito regularmente utilizado pela autora, que, 

por sua vez não foi adimpliu todas as faturas, o que torna legítima a 

cobrança e a inserção de seus dados nos cadastros de proteção ao 

crédito em virtude do não pagamento dos livros. Deste modo, pugna pela 

improcedência da ação. Analisado o processo e os documentos que o 

instruem, verifica-se que a reclamada se desincumbiu de ônus probatório 

que lhe competia e comprovou a relação jurídica que deu origem ao débito 

discutido. Desse modo, analisando o conjunto probatório vislumbro que a 

parte requerida, fez a juntada do Termo de Adesão ao Cartão e 

Autorização de Débito Rede Serve Mais, devidamente assinado pela 

autora (id nº 27400718), o que demonstra a existência de relação 

contratual entre as partes. No caso em análise ressalto ser desnecessária 

a realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Deste modo, tenho que a simples análise das alegações das 

partes, em confronto com os documentos apresentados, leva-me à 

conclusão de que a parte requerida comprovou a existência da relação 

jurídica entre os litigantes. Ademais, quando a parte requerente se depara 

com essas provas no processo, ela deve impugnar argumentando que 

efetuou o pagamento das faturas relativas ao serviço contratado, ou, 

ainda informar que o produto não foi entregue, o que não se verifica no 

caso, uma vez que o reclamante, após a apresentação dos documentos 

na peça de defesa, requereu a extinção do feito pela desistência da ação, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Além 

disso, a parte autora permaneceu inerte quando deveria apresentar 

matéria de defesa sob pena dos fatos narrados pela reclamada serem 

tidos como verdadeiros, portanto, presumem-se verossímeis as 

informações apresentadas e comprovadas nos autos pela requerida. Vale 

lembrar que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. 

Portanto, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Dessa forma, comprovada a 

relação jurídica e a dívida imputada a reclamante, a inscrição em cadastro 

de devedores não representa ilícito e consequentemente não há o que se 

falar em abalo de dano moral. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo indeferimento do pedido 

de desistência pleiteado pela reclamante e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados na inicial. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, artigos 54 e 55) e inexistente qualquer 

hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos 

Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012570-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA DE AVELAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANUEL DUARTE RIBEIRO OAB - MT25270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012570-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ERCILIA DE AVELAR REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. 

A parte requerente ajuizou ação indenizatória onde noticiou a ocorrência 

de fraude e alegou desconhecer o contrato de empréstimo consignado. A 

título de tutela de urgência requereu a suspensão dos descontos. No 

mérito, pleiteou a declaração de inexistência da relação contratual, a 

repetição em dobro dos valores descontados e a indenização pelos danos 

morais. A liminar não foi concedida conforme a ID. 25123449. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou a contestação no ID. 26570453, onde 

arguiu a preliminar incompetência do Juizado Especial. No mérito, 

sustentou a regularidade da contratação, a ausência de ato ilícito e do 

dano moral. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostada no ID. 26594100 e a impugnação à 

contestação no ID. 26990264. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Incompetência em 

razão da matéria. Complexidade da matéria. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa - e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível - esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) - para definir o que são causas cíveis de 

menor complexidade. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 30170/SC, Rel. Min.: Nancy 

Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não 

são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, diante da expressa 

impugnação da parte requerente quanto aos contratos incluso no ID. 

26570456 e o áudio no ID. 26570457, impõe-se no presente caso, a 

realização de prova pericial de grafotécnica e degravação e identificação 

de voz. Logo, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de 

matéria de complexa e, consequentemente, este Juízo é incompetente 

para processar e julgar a presente demanda. Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho a reconhecer a incompetência em razão da matéria deste juízo 

e, consequentemente, julgar EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso X e artigo 337, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da 

Silva Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013020-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUSSIMAR RIBEIRO GOMES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. A parte requerente ajuizou Ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, onde alegou desconhecer o 

valor reivindicado pela parte requerida que resultou na inclusão do seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteou a declaração de 

inexistência do débito, a exclusão do restritivo e a indenização pelos 

danos morais. Devidamente citada, a parte requerida apresentou a 

contestação no ID. 27212980, onde arguiu a preliminar inépcia da petição 

inicial. No mérito, sustentou a impossibilidade de declarar a inexistência do 

débito, a inocorrência de ato ilícito e do dano moral. Ao final, formulou 

pedido contraposto, postulou pela condenação em litigância de má fé e 

pela improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi 

acostada no ID. 26754409 e a impugnação à contestação no ID. 27239422. 

É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). PRELIMINAR Inépcia. Documentos imprescindíveis. Nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Com 

base nesta regra, o ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere à demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 497.742/SE, 

Rel. Min.: Nancy Andrighi DJU 03/06/2003). Em análise do caso concreto, 

nota-se que o extrato original de balcão, não é considerado documento 

imprescindível para o ajuizamento de ações judiciais, mas sim para 

comprovar a existência do direito material em favor da parte requerente. 

Ademais, a parte requerente colacionou no ID. 25237662, o extrato que 

demostra a existência de restrição em seu nome. Portanto, a preliminar de 

inépcia deve ser rejeitada. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, observo que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 
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trâmite processual deste feito (art. 5º, LXXVIII, CF), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do 

conflito. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

existência do débito, o dano moral, o pedido contraposto e a litigância de 

má fé. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Dívida desconhecida. Nos termos do artigo 394 do Código 

Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de 

sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou 

omissão que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor 

(CC, art. 396). Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, 

necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No 

caso, considerando que a parte requerente nega a existência da 

obrigação que resultou no restritivo no valor de R$330,34, torna-se 

imprescindível que a parte requerida comprove a origem do seu suposto 

crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado apenas os relatórios de chamadas (ID. 27212982), os quais 

não têm o condão probatório, pois tratam de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Assim, pela insuficiência de provas 

apresentadas pela parte requerida sobre a existência de vínculo 

contratual e mediante impugnação da parte requerente quanto a origem do 

débito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte requerente, a 

cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte requerida. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome da parte requerente nas instituições de restrição ao crédito (ID. 

25237662), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. [...] INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. [...] 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova [...] (STJ, 4ª 

Turma, AgInt no AREsp nº 859.739/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 

DJU 01/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça no presente caso, visto que não há 

restritivo pré-existente ao discutido nestes autos. Por essas razões, o 

dano moral encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: Compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

[...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa 

Catarina desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. 

Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral 

na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). Pedido contraposto. Embora 

não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte reclamada 

formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos 

mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos 

termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível 

inclusive quando a parte reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular pedido contraposto no 

Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. Princípio da Celeridade. 

Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª Tur. Rec; Emb. Dec. nº 

71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de Azambuja, DJU 03/06/2016). Em 

síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário que a 

cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja 

formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma 

líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do Código de Processo Civil acompanhada do elemento dolo. 

Artigo 80 - Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II 

- alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 

processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Não destoa a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no 

AgInt no AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). 

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese 

tipificada e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte 

requerente ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta 

razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: a) rejeitar a preliminar arguida; b) 

julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para: c) declarar a inexistência do débito de 

R$330,34 (trezentos e trinta reais e trinta e quatro centavos); d) condenar 

a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$10.000,00 

(dez mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso (23/05/2019 - ID. 25237662) por envolver ilícito extracontratual 

(Súmula 54 do STJ); e) determinar que a parte requerida, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome 

da parte requerente, sob pena de multa fixa de R$3.000,00 (três mil reais). 

f) indeferir o pedido contraposto; g) indeferir o pedido de condenação em 

litigância de má-fé. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009024-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE JOSUE DO CARMO, ANA CLENE LOPES SALES 

REQUERIDO: BEATRIZ FORMIGHIERI DE CARVALHO Vistos, etc. As partes 

requerentes ajuizaram a Ação indenizatória, onde aduz que no dia 

12/06/2019, teve seu veículo Hyundai HB20, QCM-5473, abalroada pelo 

veículo Mitsubishi Outlander, placa GJN-2322, conduzido pela parte 

requerida. Relata que estava em frente do hospital Santa Rosa, quando 

teve o uma forte colisão na parte traseira do veículo, causado pela parte 

requerida. Informa que houve o ressarcimento dos gastos inerente as 

despesas médicas e o reparo do veículo, todavia não houve a devolução 

dos valores gastos com o transporte pelo UBER. Pleiteou o ressarcimento 

pelos danos materiais no valor de R$105,48 e a indenização pelos danos 

morais. Devidamente citada, a parte requerida apresentou a contestação 

no ID. 25915849 e sustentou o cumprimento total das obrigações 

decorrente do sinistro, a ausência de provas quanto aos fatos, a 

inocorrência do dano material e moral a ser indenizado. Ao final postulou 

pela improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi 

acostada no ID. 25773711 e a impugnação à contestação no ID. 26265400. 

É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do 

conflito. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

existência dos danos material e moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Deixar de guardar distância 

segura. Deixar de guardar distância segura lateral e frontal entre o seu 

veículo e os demais, bem como em relação ao acostamento da pista, 

constitui conduta ilícita na modalidade de infração de trânsito, sendo o 

infrator sujeito as penalidades e medidas administrativas, conforme dispõe 

o artigo 192 do Código de Trânsito Brasileiro: Artigo 192 - Deixar de 

guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os 

demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no 

momento, a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e 

do veículo: Infração - grave; Penalidade - multa. Quem descumpre com o 

dever de guardar distância e bate na traseira de outro veículo é o 

responsável pelos danos ocasionados, conforme dispõe a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 

7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Aquele que sofreu a batida na traseira de 

seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, 

ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos 

termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes 

(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 

19/10/2017, DJe 25/10/2017). (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp nº 

1162733/RS, Rel. Min.: Antonio Carlos Ferreira, DJU 12/12/2017). Em 

análise ao caso concreto, mormente quanto a tese de defesa, nota-se que 

a dinâmica do acidente é incontroversa, não havendo discussão de que a 

parte requerida não manteve a distância necessária do carro da frente, 

vindo a colidir com o veículo da parte requerente. E, como sabido, 

presume-se culpado o condutor do veículo que trafega atrás. Nesse 

sentido: ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE 

CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE NÃO GUARDA DISTÂNCIA 

REGULAMENTAR DO VEÍCULO QUE SEGUE À SUA FRENTE. RECURSO 

DESPROVIDO. Vigorante a presunção de culpa de quem colide na traseira 

de outro veículo, é deste condutor o ônus de provar que o motorista que 

seguia à frente foi negligente ou culpado pelo acidente. No caso em 

discussão, não há prova conclusiva de que a parte autora não sinalizou 

com o pisca alerta a entrada no lote lindeiro, pois existe testemunha 

compromissada afirmando exatamente o contrário. Ainda que um outro 

depoente tenha afirmado que o pisca alerta estava desligado após o 

acidente, a dúvida criada favorece a parte a quem a presunção aproveita, 

e não o contrário. Uma presunção não pode ser elidida pela simples 

dúvida, mas por uma certeza, inexistente no caso em comento. Sentença 

confirmada pelos seus próprios fundamentos. (TJRS, 3ª Tur. Rec; R.C. nº 

71004156956, Rel.: Cleber Augusto Tonial, DJU 21/11/2013). Portanto, 

restou caracterizada a infração de trânsito pela parte requerida, 

ensejando consequentemente conduta ilícita para efeitos de 

responsabilidade civil. Dano material Quem ocasiona dano material a 

outrem tem o dever de indenizá-lo (CC, art. 186). Nos termos do artigo 402 

do Código Civil, o dano material pode ser materializado tanto na modalidade 

de perdas emergentes quanto na modalidade de lucros cessantes. 

Independentemente da modalidade de dano material, diferentemente do 

dano moral, este não se presume, deve ser integralmente comprovado. 

Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS 

E VERBAIS. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. De outro norte, no que se refere à 

indenização por danos materiais, nada há a ser provido. O dano material 

deve sempre estar devidamente demonstrado a conferir juridicidade à 

pretensão condenatória respectiva. 7. Na hipótese, não há sequer 

indicação do modelo do celular e óculos que a autora alega terem sido 

danificados. A existência e a extensão dos danos que alega haver sofrido 

não encontram, assim, suporte nos autos, e à evidência, não podem ser 

presumidos. Com efeito, não se julga ressarcimento de dano por 

verossimilhança e sim com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico, 

onde a prova deve ser robusta e irretorquível, não se afigurando 

adequada a condenação por danos hipotéticos ou mera presunção. [...] 

(TJDF, 3ª Tur. Rec; ACJ nº 20150610060419, Rel.: Sandra Reves Vasques 

Tonussi, DJU 02/02/2016). A parte requerente alega ter suportado o dano 

material na soma de R$150,48 (cento e cinquenta reais e quarenta e oito 

centavos), referente a utilização do serviço de UBER. Noto que a parte 

requerente não descreveu os valores pleiteado e embora tenha juntado 

tela de print do aplicativo (ID. 24202864), não há identificação do usuário e 

soma não corresponde ao valor pleiteado. Assim, entendo indevida a 

reparação a título de danos materiais. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 
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sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019). 

Todavia, quando os fatos ofendem o direito a personalidade com 

superficialidade, equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano 

moral indenizável, visto que caracteriza mero aborrecimento. No caso em 

análise, a indisponibilidade do veículo e transtornos decorrente do sinistro, 

embora caracterize conduta ilícita por si só, não tem o condão de levar a 

presunção de existência de dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. 

Neste sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO 

DISSABOR E ABORRECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. I- O 

aborrecimento, decorrente de acidente de trânsito, não viola direitos de 

personalidade e, por isso, não configura dano moral, pois constitui mero 

desconforto, incapaz de repercutir na esfera íntima do autor. II- Inviável a 

apreciação, em sede recursal, de questão ou pedido que nem sequer foi 

suscitado na instância de origem. III- Apelação desprovida. (TJDF, 6ª Tur. 

Cív; APC nº 20140111381652, Rel.: Vera Andrighi, DJU 02/12/2015). 

Ademais a parte requerente não relatou nenhuma situação que extrapole a 

normalidade, que ultrapasse os aborrecimentos e meros dissabores da 

vida cotidiana. Esclarecedor é o ensinamento do doutrinador Sérgio 

Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil, 9ª edição, 

editora Atlas, página 87, a qual cito: Nessa linha de princípio, só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Nesta esteira, é o entendimento do Tribunal do 

Mato Grosso em caso semelhante: RECURSO INOMINADO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO 

TRASEIRA - PLEITO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA - PLEITO 

DE REFORMA DA SENTENÇA E PEDIDO CONTRAPOSTO DE DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE COLIDIU NA TRASEIRA - DANO 

MORAL INEXISTENTE - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Resta comprovada a culpa 

exclusiva se a parte Requerida colide na traseira do veículo a frente por 

empreender velocidade incompatível com a via de tráfego, o que 

demonstra a negligência e desrespeito aos limites impostos pelo Código de 

Trânsito Nacional. A mera colisão sem maiores implicações é mero 

aborrecimento na vida civil de qualquer pessoa, porém, sem implicações a 

gerar o abalo na honra subjetiva de alguém, devendo ocorrer a extirpação 

do mesmo da sentença condenatória. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJMT, Tur. Rec; RI nº 1267/2013, Rel.: Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes, DJU 11/03/2014). Não prosperam assim, o argumento de dano 

moral a ser indenizado. Dispositivo. Pelo exposto, proponho a julgar 

improcedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012067-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

A parte requerente ajuizou uma Reclamação cível alegou ser titular da 

unidade consumidora sob nº 6/230639-7 e que houve a cobrança da 

fatura setembro/2019 (R$716,34 - 701kwh). entretanto, a sua média é de 

(R$415,00), muito abaixo do valor cobrado. Ao final postulou pela nulidade 

da fatura e danos morais. A liminar foi concedida ID. 25028974 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação e arguiu 

incompetência por necessidade de perícia técnica. No mérito, sustentou 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu pela 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação no ID 

26531615 e impugnação à contestação ID 26829712. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Incompetência em Razão da Matéria. Complexidade da Matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível tem 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível - 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) - para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. [...] (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso, não é 

necessário a produção da prova pericial técnica, visto que, o fato deveria 

ter sido desvendado por laudo técnico extrajudicial, juntado pela parte 

requerida (artigo 115, § 8º, da Resolução Normativa 414/2010 da Aneel). 

No caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, 

não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 
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Antecipado da Lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limite do Conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a cobrança 

excessiva e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao 

exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade 

que se apresentam. Ato Ilícito. Contestação de fatura. Havendo suspeita 

de irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a 

sua contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores técnicos existentes, sempre, respeitando o devido processo 

legal e o contraditório. Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 

137 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de 

inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária 

a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo 

necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. Neste sentido: 

PROCESSUALCIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃONO RECURSO ESPECIAL. 

CONHECIMENTODO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. [...] 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Naturalmente que as 

provas, a serem produzidas pelas concessionárias, tenham o devido valor 

jurídico, devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou 

produzidas em respeito ao contraditório e ampla defesa. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS 

INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA 

ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

[...] 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Em análise dos autos, nota-se que 

a concessionária não produziu provas que comprove a legitimidade da 

fatura de setembro/2019 no valor (R$716,34), sendo possível verificar que 

a média dos meses anteriores é inferior ao cobrado. Portanto, diante da 

irregularidade da cobrança na da fatura de setembro/2019 no valor 

(R$716,34), presumível a ilicitude de sua cobrança. Dano Moral. O dano 

moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da 

honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao 

passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento 

suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos 

fáticos disponíveis, pode-se afirmar que, em regra, a simples cobrança 

indevida, embora caracterize conduta ilícita por si só, não caracteriza 

dano moral, visto que não tem o condão de levar a presunção de 

existência de dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque a 

esta modalidade de cobrança não denigre a imagem do consumidor e não 

gera sentimentos indesejados. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DEVOLUÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE DANO 

MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA 

NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO 

CONSUMIDOR. [...] A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando 

não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de 

dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação [...]. (STJ AgRg no 

AREsp 605.634/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 17/11/2016, DJe 25/11/2016) Por essas razões, não há dano moral 

caracterizado. DISPOSITIVO Pelo exposto, proponho: a) confirmar os 

efeitos da tutela provisória de urgência deferida na ID. 25028974, 

remetendo a discussão quanto ao seu descumprimento para a fase de 

cumprimento de sentença para que não haja violação do Princípio do 

Contraditório; b) rejeitar a preliminar arguida; c) julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil: d) 

determinar que a parte requerida no prazo de 15 dias: (a) revisar a fatura 

impugnada de setembro/2019 (R$ 716,34 - 701kwh), com base na média 

de consumo dos últimos 12 ciclos, (b) emitir uma nova fatura de eventual 

valor remanescente com vencimento em 45 dias a partir da juntada nos 

autos, (c) suspender o procedimento de interrupção dos serviços com 

referência a fatura de setembro/2019 (R$ 716,34) até o vencimento de 

eventual nova fatura da UC 6/230639-7; e) indeferir o pleito indenizatório 

de dano moral; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012981-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012981-97.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LENIRA 

PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Processo em 

fase de Sentença A parte reclamante, embora devidamente intimada, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou 

justificativa. Nos Juizados Especiais, para o caso de ausência da parte 

reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 
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9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os efeitos da liminar 

eventualmente concedida. Havendo depósito de caução consignado em 

juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o 

correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012535-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCELL ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012535-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JEAN 

MARCELL ALMEIDA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Processo 

em fase de Sentença A parte reclamante, embora devidamente intimada, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou 

justificativa. Nos Juizados Especiais, para o caso de ausência da parte 

reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os efeitos da liminar 

eventualmente concedida. Havendo depósito de caução consignado em 

juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o 

correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012003-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DA SILVA LUCAS EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES OAB - MT24210/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012003-23.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARINA DA 

SILVA LUCAS EVANGELISTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Processo em fase de Sentença A parte reclamante, embora devidamente 

intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e não 

apresentou justificativa. Nos Juizados Especiais, para o caso de ausência 

da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os efeitos da liminar 

eventualmente concedida. Havendo depósito de caução consignado em 

juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o 

correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012460-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES UMBELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012460-55.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LOURDES 

UMBELINA DA SILVA REQUERIDO: AYMORE Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia. LOURDES 

UMBELINA DA SILVA ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais em desfavor de 

AYMORÉ CREDITO E FINANCIAMENTO S/A. Em síntese alegou que 

recebeu diversas cobranças e seu nome foi negativado indevidamente 

pela parte promovida, pois o financiamento que firmou foi quitado em 

fevereiro de 2019 de forma antecipada. Ao final postulou a declaração da 

inexistência do débito e a exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no 

ID 264802020 e arguiu a preliminares de ilegitimidade passiva e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer Ao final, requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 265465588 e impugnação no ID 26981255. É a 

síntese do necessário. Ilegitimidade passiva. A indicação na petição inicial 

das partes, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a 

existência de uma suposta relação jurídica de direito material, é suficiente 

para sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, 

amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR 

INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA 

ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 

SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há 

ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu 

em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da 

teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser 

aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (relação contratual, financiamento de 

veículos) coincidem com as partes desta demanda, tornando-as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, relevante consignar 
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que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, 

depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, 

pontos que serão examinados de forma apropriada, no mérito da 

demanda. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Julgamento 

antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de 

conciliação (ID 265465588 e), as partes posicionaram-se no sentido de 

que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam na 

contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise 

da narrativa das partes, restou controvertido a existência do crédito em 

favor da parte reclamada, a excludente de culpabilidade e o dano moral. 

Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias 

fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. 

Quitação da dívida. A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, 

podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar 

entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil). Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO 

VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO 

DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MAJORADOS. 1 (...) 2. Como se sabe, compete ao devedor a prova do 

pagamento, o que não ocorreu, na hipótese, uma vez que, não se pode 

concluir, de maneira inequívoca, que os depósitos realizados, pelo 

Apelante, foram destinados, exclusivamente, ao pagamento do veículo, 

objeto do litígio. (...) (TJ-GO - Apelação (CPC): 00912488320188090137, 

Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 

23/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/2019). As 

partes divergem quanto à quitação da dívida negativada no valor de 

R$6.960,00, com vencimento em 25/04/2019 (contrato 20030091954000). 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente 

quanto ao comprovante juntado no ID 25091003, constata-se que o 

referido débito encontra-se efetivamente quitado, desde 15/02/2019. 

Portanto, considerando que as provas juntadas nos autos são suficientes 

como prova da quitação, conclui-se que houve cobrança indevida e, 

consequentemente, há conduta ilícita por parte da parte reclamada. Dano 

moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabivel a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 25091014, nota-se que existe 

outra restrição preexistente, o que descaracteriza o dano, levando a 

presunção de que se trata de devedor contumaz, já que não há nos autos 

prova de que o restritivo preexistente encontra-se judicializado. Isto se 

justifica porque a imagem do consumidor perante a sociedade já está 

maculada, inexistindo ofensa objetiva e, muito menos subjetiva. Portanto, 

não havendo indisponibilidade do crédito não é devido o dano moral. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os 

pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, e: a) declarar a inexistência do débito 

de R$6.690,00 (seis mil seiscentos e noventa reais), referente ao contrato 

20030091954000; b) determinar que a parte reclamada, a título de tutela de 

urgência, no prazo de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado 

(artigo 1.012, inciso VI do CPC), providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de 

R$200,00, limita a R$12.000,00; c) indeferir os danos morais. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------------------

---------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Hildebrando da Costa Marques Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013771-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LIMA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013771-81.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA LIMA PINTO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

Processo em fase de Sentença A parte reclamante, embora devidamente 

intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e não 

apresentou justificativa. Nos Juizados Especiais, para o caso de ausência 

da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os efeitos da liminar 

eventualmente concedida. Havendo depósito de caução consignado em 

juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o 

correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012767-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012767-09.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Sentença A parte reclamante, 

embora devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação e não apresentou justificativa. Nos Juizados Especiais, para o 

caso de ausência da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 

51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e 

condeno a parte promovente ao pagamento das custas processuais (art. 

51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os 

efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo depósito de caução 

consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, 

devolvendo o correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013265-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013265-08.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ABADIO 

PINHEIRO DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Processo em 

fase de Sentença A parte reclamante, embora devidamente intimada, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou 

justificativa. Nos Juizados Especiais, para o caso de ausência da parte 

reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os efeitos da liminar 

eventualmente concedida. Havendo depósito de caução consignado em 

juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o 

correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010899-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LEONARDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT11510-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010899-93.2019.8.11.0001 REQUERENTE: THIAGO 

LEONARDO ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

da controvérsia THIAGO LEONARDO ALVES DOS SANTOS ajuizou 

reclamação com pedido de declaratório de inexistência de débito c/c 

danos morais em desfavor de ITAU UNIBANCO S/A. Em síntese alegou que 

possui cartão de crédito que é mantido pela parte promovida, e que mesmo 

pagando o valor mínimo de sua fatura, teve seu nome indevidamente 

negativado. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final 

pugnou por indenização por danos morais. A antecipação de tutela não foi 

concedida, ID 24973390. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 26148521 e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral, já que os débitos são 

pagos com atraso e se referem as faturas do mês 10/2019. Ao final, 

requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 26248099 e impugnação no ID 26515373. É a síntese do 

necessário. Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se 

que, na audiência de conciliação (ID 26248099), as partes 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 

contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Limites do conflito. 

Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a falha na 

prestação de serviço da parte reclamada e o dano moral. Assim, estando 
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delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Quitação da 

dívida. A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, 

inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o 

comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil). Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO 

VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO 

DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MAJORADOS. 1 (...) 2. Como se sabe, compete ao devedor a prova do 

pagamento, o que não ocorreu, na hipótese, uma vez que, não se pode 

concluir, de maneira inequívoca, que os depósitos realizados, pelo 

Apelante, foram destinados, exclusivamente, ao pagamento do veículo, 

objeto do litígio. (...) (TJ-GO - Apelação (CPC): 00912488320188090137, 

Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 

23/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/2019). As 

partes divergem quanto à quitação da dívida negativada no valor de 

R$1.503,23 e R$1.478,95 ambos com vencimento em 26/08/2019. 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente 

quanto aos documentos juntados no ID 24663915 e 24663917 constata-se 

que este é insuficiente como prova da quitação, pois são insuficientes 

para evidenciar qual o valor mínimo cobrado nas faturas vencidas em 

agosto/19. Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das 

provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o 

ônus probatório continua com a parte reclamante, pois o consumidor, na 

condição de devedor, tem o ônus probatório quanto à quitação inequívoca 

da dívida reconhecida. Desse modo, pela insuficiência de provas, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, no caso 

o reclamante, concluindo-se que há inadimplência. Ressalto ainda que a 

própria parte promovente afirma pagar somente o mínimo, e a reclamada 

comprova que as faturas são pagas após a data do vencimento, portanto 

a restrição não é indevida. Portanto, a cobrança é legitima e não enseja 

conduta ilícita. Dispositivo. Pelo exposto, proponho julgar improcedentes os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina 

Cezário Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------

------ Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009338-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1009338-34.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIO 

FERNANDES DIAS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia MARIO FERNANDES DIAS ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c danos morais em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese alegou que solicitou alteração do 

plano em 02/5/2019 e, posteriormente, a promovida cobrou a fatura do 

antigo plano de forma não proporcional ao tempo utilizado. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu que a promovida se abstenha de 

negativar seu nome, pelo referido débito discutido, e ao final pugnou por 

indenização por danos morais. A antecipação de tutela foi concedida, ID 

24294180. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação no ID 26596781 e no mérito, sustentou a inexistência de culpa 

e ausência de dano moral. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. 

Ata da audiência de conciliação acostada no ID 2633754 e impugnação no 

ID 26830461. Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, 

nota-se que, na audiência de conciliação (ID 2633754), as partes 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 

contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Limites do conflito. 

Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a falha na 

prestação de serviço da parte reclamada e o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Serviço não 

utilizado. A cobrança sem a prestação de serviço ao consumidor é 

considerada prática abusiva, já que enseja vantagem manifestamente 

excessiva em favor do prestador de serviço em detrimento do 

consumidor, conforme preconiza o artigos 39, V, do CDC: Art. 39 - É 

vedado ao fornecedor de produtos ou serviços: (...) V - exigir do 

consumidor vantagem manifestamente excessiva; A cobrança de de 

pacote de serviço telefônico/internet, sem que estes serviços estejam 

sendo utilizados pelo consumidor, são exemplos clássicos de cobrança 

que ofende a equidade, pois exige do consumidor o pagamento de taxas 

periódicas, mas não lhe retribui beneficio algum. Em situação de similitude, 

a jurisprudência já se manifestou: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA 

C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTA CORRENTE NÃO 

MOVIMENTADA - INCIDÊNCIA DE ENCARGOS - CONTRATAÇÃO 

NÃO-DEMONSTRADA - INADMISSIBILIDADE - DANO MORAL 

COMPROVADO - INCIDÊNICA - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO 

MANTIDA. A ausência de qualquer movimentação da conta corrente por 

parte do seu titular em lapso temporal considerável, é suficiente para 

afastar a incidência de encargos contratuais não utilizados e pactuados. 

(TJMT Ap, 5871/2003, DR.JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2003, Data da publicação no DJE 

23/09/2003) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DA 

LINHA TELEFÔNICA. LIGAÇÕES NÃO REALIZADAS. AUSÊNCIA DE 

PROVA. Deveria o autor declinar as ligações que entendia por indevidas 

na fatura que gerou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, o que não ocorreu. Ausente comprovação da não realização das 

ligações cuja cobrança é impugnada. Presume-se, portanto, à ausência de 

prova em contrário, a veracidade das faturas telefônicas APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJRS - AC: 70049287212 RS , Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 22/08/2012, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2012). CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

POSSIBILIDADE DE USO COMO CRÉDITO E PARA MOVIMENTAÇÃO DA 

CONTA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE E ENCARGOS DO 

CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTA. CARTÃO 

NÃO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. DÉBITO ORIUNDO DE PARCELA 

DA MENSALIDADE E ENCARGOS. INSCRIÇÃO IRREGULAR NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. (...) Os documentos 

dos autos demonstram que a autora encerrou a conta corrente em agosto 

de 2009, sendo verossímil a alegação de que tenha cancelado também o 

cartão de crédito. É de conhecimento comum que o cartão fornecido pelo 

Banco tanto serve para compras a crédito e a débito, bem como para 

movimentação da conta. Além disso, os extratos juntados pela ré 

evidenciam que a partir da data supra não houve qualquer movimentação 

do cartão, constando tão somente os débitos relativos às parcelas da 

anuidade e encargos daí decorrentes, o que se mostra indevido. (...) 

(Recurso Cível Nº 71003801347, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/12/2012) Analisando 

o conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte 

reclamada vem cobrando pelos dois planos (Vivo Power Smart e Vivo 

Fibra) na fatura do mês de junho de 2019 quando o promovente migrou do 

primeiro para o segundo plano. O promovente afirma ter substituído no dia 

02/05/2019 sua linha telefônica de número 65-3027-4202 vinculada ao 

plano Vivo Power Smart pelo número 65-3052-7313. E em que pese a 

promovida afirmar que a cobrança é devida, sob o argumento de que o 

promovente habilitou novo plano de dados e não cancelou o primeiro plano 
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(ID 26596781 – folhas 05) não traz contrato ou áudio com gravação 

telefônica que evidencie tal fato. Vale lembrar que, no presente caso, o 

ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser 

proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 

6º, VIII, CDC). Pelo outro lado, a parte reclamada é a única parte que tem 

condições de exibir a prova de postagem. Desse modo, pela insuficiência 

de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório, concluindo-se que não houve postagem de prévia notificação 

do restritivo e, consequentemente, encontra-se caracterizada a conduta 

ilícita. Repetição de indébito. Havendo valor pago a maior ou 

indevidamente, conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo 

aquele que receber quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la. Assim 

sendo, importante consignar que, nos termos do artigo 42, parágrafo 

único, do CDC, a restituição deve ser o dobro do que pagou, caso o 

credor tenha agido com má-fé. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO 

CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Em análise do caso concreto e 

com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente 

quanto aos documentos juntados no ID 24276671, nota-se que não houve 

o pagamento indevido no valor total de R$208,24, conforme alegado pela 

parte promovente, apenas cobrança indevida. E sem comprovação de 

pagamento além do devido, o pleito por repetição de indébito deve ser 

negado. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no 

artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral 

possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se 

adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ 

abaixo transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo despendido tentando 

solucionar o problema extrajudicialmente, por meio de ligações para call 

center e deflagrar ação judicial é suficiente para a caracterização do dano 

moral na modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo 

considerável. Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 
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contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) 

julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil e; b) declarar a inexistência do débito de R$208,24 (duzentos e oito 

reais e vinte e quatro centavos), referente a linha telefônica número 65- 

3027 4202; c) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência 

deferida no ID 24294180, remetendo a discussão quanto ao seu eventual 

descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não 

haja violação do princípio do contraditório. d) indeferir o pleito por 

repetição de indébito; e) condenar a parte reclamada, pagar à parte 

reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação (08/10/2019 ID 24745327) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 
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Vistos. Processo em fase de Sentença A parte reclamante, embora 

devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e 

não apresentou justificativa. Nos Juizados Especiais, para o caso de 

ausência da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os efeitos da liminar 

eventualmente concedida. Havendo depósito de caução consignado em 

juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o 

correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012089-91.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GUSTAVO 

HENRIQUE GOMES PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia GUSTAVO HENRIQUE GOMES PEREIRA ajuizou reclamação 

com pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por 

danos morais BANCO BRADESCO S/A. Em síntese alegou desconhecer a 

dívida negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 26349643 e no 

mérito sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao 

final, requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 26531611 e impugnação no ID 26710736. É a síntese do 

necessário. Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se 

que, na audiência de conciliação (ID 26531611), as partes 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 

contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Limites do conflito. 

Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte reclamada, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança de dívida desconhecida. A cobrança de dívida, por 

qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como a inclusão de restritivo de 

crédito em nome do devedor, é necessário que o credor tenha prova do 

seu crédito, visto que se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 

373, inciso I, do CPC). Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DA PARTE AUTORA - PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações 

declaratórias de inexistência de dívida, cabe à parte requerida a prova do 

liame negocial questionado e da origem do débito que motivou a 

negativação do nome da parte autora - Em suma, caberia à parte ré 

comprovar que a parte autora estava inadimplente com obrigação 

expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; ônus do qual a 

requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 
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NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$224,50 (ID 25002315). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

a empresa reclamada não apresentou nos autos nenhuma evidência 

significativa da existência de crédito em seu favor. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e 

conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de 

culpabilidade. Os fabricantes, produtores, construtores, importadores, 

comerciantes, fornecedores e os prestadores de serviço, possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do 

CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso 

de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, 

respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos 

fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial 

pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE 

MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO 

FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada 

nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, não possui responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, 

observa-se que não há culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a 

parte reclamada contribuiu para a concretização do dano, visto que é de 

sua responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de 

segurança contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabivel a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 
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ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 25002315 nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primero registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$224,50), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a 

prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho: a) rejeitar 

as preliminares arguidas e b) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: c) declarar a inexistência do débito de 

R$224,50 (duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), 

referente ao contrato 0332796810000079EC; d) determinar que a parte 

promovida no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte promovente, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil 

reais); e) condenar a parte reclamada pagar a parte reclamante a quantia 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); f) indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011161-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011161-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADILSON 

SANTOS SOARES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ADILSON 

SANTOS SOARES ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais TELEFONICA 
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BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu 

nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final 

postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 26537384 e arguiu a preliminares 

de inépcia da inicial e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e 

ausência de dano moral. Ao final, requer Ao final, arguiu litigância de 

má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 26285218 e impugnação no ID 26697751. É a síntese do 

necessário. Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Julgamento antecipado da lide. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 26285218), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame 

do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a existência do crédito em favor da parte reclamada, a 

excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança de dívida desconhecida. 

A cobrança de dívida, por qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como 

a inclusão de restritivo de crédito em nome do devedor, é necessário que 

o credor tenha prova do seu crédito, visto que se trata de prova 

constitutiva de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Neste sentido: 

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA - PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações declaratórias de inexistência de dívida, 

cabe à parte requerida a prova do liame negocial questionado e da origem 

do débito que motivou a negativação do nome da parte autora - Em suma, 

caberia à parte ré comprovar que a parte autora estava inadimplente com 

obrigação expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; 

ônus do qual a requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$241,49 (ID 24730334). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas faturas e relatórios (ID 26537741 e 

26537742), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - 

TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor 

demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito 

motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de 

produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas 

de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação 

jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão 

do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 

10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA 

INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO 

INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES 

AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS 

DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO 

INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O 

APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR 

(ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O 

CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA 

INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE 

CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA 

PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 

03092834620158240020 Criciúma 0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Sexta Câmara de Direito 

Civil) Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se 

as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é 

indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. 

Excludente de culpabilidade. Os fabricantes, produtores, construtores, 

importadores, comerciantes, fornecedores e os prestadores de serviço, 

possuem responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 

e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode ser excluída 

em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e 

II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos 

fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial 
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pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE 

MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO 

FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada 

nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, não possui responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, 

observa-se que não há culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a 

parte reclamada contribuiu para a concretização do dano, visto que é de 

sua responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de 

segurança contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 24730334 nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 364 de 1000



importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$241,49), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores, Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho: a) rejeitar 

as preliminares arguidas e b) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: c) declarar a inexistência do débito de 

R$241,49 (duzentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), 

referente ao contrato 021384474; d) confirmar os efeitos da tutela 

provisória de urgência deferida no ID 24732050, remetendo a discussão 

quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de 

sentença para que não haja violação do princípio do contraditório. e) 

condenar a parte reclamada pagar a parte reclamante a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); f) indeferir o pedido contraposto; g) indeferir o pedido de litigância 

de má-fé. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010999-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE PAIVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010999-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SIMONE DE 

PAIVA SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

etc. SIMONE DE PAIVA SOUZA ajuizou ação indenizatória em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte promovida que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no id. 26476673 e 

arguiu as preliminares de falta de interesse de agir e inépcia da inicial. No 

mérito sustentou relação jurídica, inexistência de culpa, ausência de dano 

moral. Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos. Ata da audiência 

de conciliação acostada no id. 26262123 e impugnação à contestação no 

id. 26628521. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte promovente ter imputado à 

parte promovida a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 
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demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) 

INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interessenecessidade para a tutela pleiteada. 

Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in satu 

assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita 

pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse processual 

exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi 

constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica 

reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 

470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

promovida causou dano moral à parte promovente é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação do 

comprovante da existência de restritivo não é imprescindível para o 

ajuizamento da ação indenizatória. Por isso, a preliminar deve ser 

afastada. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que, os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. LIMITES DO CONFLITO. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a existência do crédito em favor da parte 

promovida e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao 

exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade 

que se apresentam. COBRANÇA DE DÍVIDA DESCONHECIDA. A cobrança 

de dívida, por qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como a inclusão 

de restritivo de crédito em nome do devedor, é necessário que o credor 

tenha prova do seu crédito, visto que se trata de prova constitutiva de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Neste sentido: EMENTA: CIVIL E 

PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA - PROVA DA ORIGEM DA 

DÍVIDA. - Em ações declaratórias de inexistência de dívida, cabe à parte 

requerida a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que 

motivou a negativação do nome da parte autora - Em suma, caberia à parte 

ré comprovar que a parte autora estava inadimplente com obrigação 

expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; ônus do qual a 

requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$3.071,87 (ID 

24692795). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado nos autos apenas faturas e telas de sistemas (ID 

26476673 e 26476675), as quais não têm o condão probatório, pois se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( T J - S C  -  A C :  0 3 0 9 2 8 3 4 6 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. EXCLUDENTE DE 

CULPABILIDADE. Não obstante a responsabilidade objetiva aplicada nas 

relações consumeristas, esta pode ser excluída em caso de culpa 

exclusiva do consumidor e de terceiro, como dispõe o § 3º, incisos III e II, 

respectivamente dos artigos 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor. 

Embora sem expressa previsão legal, a responsabilidade objetiva também 

se exclui nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 
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RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016). Assim, em síntese, a culpa objetiva pode ser 

excluída tanto por culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou por 

casos fortuitos e força maior. Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte promovida sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte promovida 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA 

DE VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA 

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte promovida, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. DANO MORAL. Em virtude 

da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 24692795, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...) RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 
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proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto aos valores dos restritivos (R$ 3.071,87), 

entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a 

quantia de R$ 6.000,00. DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e consequentemente, julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, para: a) determinar que a parte reclamada, no 

prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome 

da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a 

R$12.000,00, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); b) 

declarar a inexistência do débito de R$3.071,87 (três mil, setenta um reais 

e oitenta sete centavos); c) condenar a parte promovida a pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso (21/12/2017 – id. 24692795) 

por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

----------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008707-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GOMES DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1008707-90.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EMERSON 

GOMES DE MENEZES REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 

S.A. Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia EMERSON GOMES DE MENEZES ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais BRADESCO ELO PARTICIPAÇÕES S/A. Em 

síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome 

dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final postulou indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação no ID 26036797 e arguiu a preliminares de inépcia da inicial e 

no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao 

final, requer Ao final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 25736875 e 

impugnação no ID 26245339. Inépcia da inicial. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). 

Examinando o documento, considerado pela parte reclamada como 

imprescindível, nota-se que a apresentação de comprovante de residência 

não é imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, visto que, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é 

necessário apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a preliminar deve ser afastada. 

Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na 

audiência de conciliação (ID 25736875), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise 

da narrativa das partes, restou controvertido a existência do crédito em 

favor da parte reclamada, a excludente de culpabilidade e o dano moral. 

Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias 

fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. 

Cobrança de dívida desconhecida. A cobrança de dívida, por qualquer dos 

meios lícitos possíveis, bem como a inclusão de restritivo de crédito em 

nome do devedor, é necessário que o credor tenha prova do seu crédito, 

visto que se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 373, inciso I, do 

CPC). Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE 

AUTORA - PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações declaratórias de 
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inexistência de dívida, cabe à parte requerida a prova do liame negocial 

questionado e da origem do débito que motivou a negativação do nome da 

parte autora - Em suma, caberia à parte ré comprovar que a parte autora 

estava inadimplente com obrigação expressamente pactuada ou serviço 

efetivamente utilizado; ônus do qual a requerida se desincumbiu 

satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 10702140532087001 MG, Relator: Otávio 

Portes, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE 

DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. A prova documental juntada pela 

parte requerida demonstra de forma clara a origem da dívida, não havendo 

falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em indenização por 

dano moral. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) 

Assim, para que a cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam 

considerados exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor 

comprove a origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - 

CESSÃO DE CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO 

DO NOME - DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO 

MORAL - INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que 

inclui o nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em 

débito existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por 

danos morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$431,85 (ID 24140993). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

a empresa reclamada não apresentou nos autos nenhuma evidência 

significativa da existência de crédito em seu favor. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e 

conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de 

culpabilidade. Os fabricantes, produtores, construtores, importadores, 

comerciantes, fornecedores e os prestadores de serviço, possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do 

CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso 

de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, 

respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos 

fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial 

pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE 

MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO 

FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada 

nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, não possui responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, 

observa-se que não há culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a 

parte reclamada contribuiu para a concretização do dano, visto que é de 

sua responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de 

segurança contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabivel a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 
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CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 24140993, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 24140993), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$431,85), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho: a) rejeitar as 

preliminares arguidas e b) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: c) declarar a inexistência do débito de 

R$431,85 (quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos), 

referente ao contrato 24140993; d) condenar a parte reclamada pagar a 

parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Hildebrando da Costa 

Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013686-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO CLEMENTINO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

As partes compuseram amigavelmente, por meio de acordo realizado em 

audiência conciliatória e encartado nos autos. Para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

conseqüência julgo extinto o presente feito com lastro legal no disposto no 

art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de 

liberação se for o caso. Após, arquive-se este processo. Intimem-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021430-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL COLETTE CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI OAB - MT23793/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021430-44.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL 

COLETTE CORREA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021433-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALENI GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021433-96.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ALENI GOMES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021449-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021449-50.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE AUGUSTO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS FALCÃO DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011571-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DEMETRIO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007900-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007900-70.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS REQUERIDO: 

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Cuida-se de reclamação em que a autora alega falha 

na prestação de serviços por parte da requerida que atrasou a entrega do 

imóvel adquirido, fato este que teria ocasionado transtornos na esfera 

moral. É a suma do essencial. O atraso na entrega é fato incontroverso 

nos autos, ao passo que se verifica da analise da documentação trazida 

nos autos pela própria reclamada, que a previsão de entrega disposta no 

contrato era 30/11/2015, enquanto que a efetiva entrega se deu tão 

somente em 16/09/2016. Entretanto, com relação aos danos morais 

alegados, a jurisprudência vem evoluindo, de maneira acertada, para 

permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando 

o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais 

indenizáveis. De fato, para haver a reparação por danos morais, devem 

estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em 

geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de indenizar. Esse destaque é 

importante porque “nem todo atentado a direitos de personalidade em geral 

é apto a gerar dano de cunho moral” (BITTAR, Carlos Alberto. Reparação 

civil por danos morais. São Paulo: Saraiva, 4ª ed., 2015 p. 60), pois os 

danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma 

determinada situação. Pode-se acrescentar, ainda, que dissabores, 

desconfortos e frustrações de expectativa fazem parte da vida moderna, 

em sociedades cada vez mais complexas e multifacetadas, com 

renovadas ansiedades e desejos, e por isso não se pode aceitar que 

qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano 

moral. Ao tratar de danos em geral, a doutrina concebe a distinção de três 

categorias distintas, a saber: “a) são patrimoniais os prejuízos de ordem 

econômica causados por violações a bens materiais ou imateriais de seu 

acervo; b) pessoais, os danos relativos ao próprio ente em si, ou sem 

suas manifestações sociais, como, por exemplo, as lesões ao corpo, ou a 

parte do corpo (componentes físicos), ou ao psiquismo (componentes 

intrínsecos da personalidade), como a liberdade, a imagem, a intimidade; c) 

morais, o relativos a atributos valorativos, ou virtudes, da pessoa como 

ente sociais, ou seja, integrada à sociedade, vale dizer, dos elementos 

que a individualizam como ser, de que se destacam a honra, a reputação e 

as manifestações do intelecto”. (BITTAR, Op.cit., p. 35) Tem-se, assim, 

que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, 

enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, 

estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, 

em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da 

personalidade. Nesse contexto, deve-se identificar no caso concreto uma 

verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz 
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de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio 

psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. Em outras 

palavras, o inadimplemento contratual não configura, necessariamente, 

dano moral, pois incapaz de agredir diretamente a dignidade humana. 

Ademais, partindo do princípio da autonomia das vontades e considerando 

que o contrato firmado entre recorrente e recorridos tem natureza jurídica 

de negócio bilateral, seu descumprimento, por qualquer das partes, dá 

ensejo à utilização de mecanismos legais voltados para o ressarcimento 

de prejuízos ou mesmo rescisão contratual com perdas e danos. O 

inadimplemento contratual se resolve, em regra, pela obrigação de 

indenizar os danos patrimoniais daí decorrentes, e, excepcionalmente, 

pela compensação por danos morais, cujo reconhecimento implica mais do 

que os dissabores de um negócio frustrado. Destaco, outrossim, que cabe 

aos consumidores observarem as informações constantes no contrato 

sobre mora, perdas e danos, juros, cláusula penal ou arras para a parte 

contratada. As consequências pelo não cumprimento do acordo devem 

gerar acréscimos econômicos consideráveis na relação obrigacional, a 

ponto de inibir o inadimplemento das obrigações contratuais. Assim, a 

compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária 

só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas 

de plano nos autos, o que não restou configurado. Com efeito, a 

reclamante alega que houve complicações que resultaram em danos na 

esfera extrapatrimonial, tais como festa de bodas a ser realizada no 

imóvel, entretanto, não colaciona qualquer documentação a comprovação 

do alegado. Assim, não se desincumbindo de seu ônus probatório em 

relação aos danos alegados, inexistindo provas do mesmo, a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Isto posto, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados. Sem custas e sem honorários, por força do disposto 

no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do MM. Doutor Juiz de 

Direito Titular do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. FELIPE 

FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, 

da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008726-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA BORRALHO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008726-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIANA BORRALHO DIAS REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do Artigo 2º do CDC. A 

aplicação do CDC merece ser analisada nesse momento processual, eis 

que, admitidas as normas consumeristas, cumpre observar as 

consequências processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, 

caso sejam preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, 

modificando, dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, 

previstas, via de regra, no art. 373 do CPC: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Esclarecido 

isso, concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da 

prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do 

consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, 

também, naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, 

verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: Art. - 6º São direitos 

básicos do consumidor:(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que a Requerida é que poderá por qual razão o consumo 

de agua do Autor foi registrada muito acima do normal, o que não o fez, 

trazendo apenas histórico de consumo da parte autora e documentos 

unilaterais não aptos a servir de evidencia, o que somente corrobora com 

a alegação da parte autora de que recebeu valores não condizentes com 

sua realidade e consumo mensal. Visível, portanto, a hipossuficiência 

probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da prova, 

alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. É visível a 

olho nu a discrepância entre o consumo das faturas, de modo que não há 

necessidade de perícia técnica para auferir o consumo. Deste feita, OPINO 

pela procedência dos pedidos trazidos na peça exordial, determinando o 

novo faturamento das faturas mencionadas. Entendo como justo 

estabelecer como parâmetro para a refaturação, a media de consumo do 

reclamante nos 12 (doze) meses antecedentes a fatura debatida. A 

reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, inegavelmente, violou o 

patrimônio moral da parte autora, causando lesão a sua honra e 

reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 

385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 
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caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Isto posto, com fundamento no art. 487, I do 

Código de Processo Civil, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos 

contidos na inicial para DETERMINAR o novo faturamento das faturas 

objeto desta lide, com base na média de consumo dos últimos 12 (doze) 

meses, bem como OPINO pela condenação da reclamada ao pagamento de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, valor este que deve 

ser devidamente corrigido a contar do arbitramento (SUM 362 STJ), e 

acrescidos de juros legais a contar do ato danoso (SUM 54 STJ). OPINO 

ainda pela confirmação da liminar anteriormente proferida. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É 

o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

2º Juizado para homologação do presente projeto conforme o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008100-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SANTANA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008100-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO SANTANA ROSA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.0999 de 1995. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. Trata-se de reclamação cível com pedido 

de indenização por danos morais em que PAULO SANTANA ROSA 

promove contra BANCO PAN. 1) PRELIMINARES 1.1) Perícia Técnica 

Contestando a inicial, a empresa Reclamada suscita preliminar de 

incompetência do Juizado Especial em razão de alegar necessidade de 

realização de perícia técnica. Porém, tal pleito não merece guarida, posto 

que desnecessária a prova técnica agitada pela Reclamada. Além do mais, 

a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada, fato pelo qual rejeito a preliminar 

arguida. Indefiro também a preliminar de extinção do feito por ausência de 

comprovação pedido administrativo por entender estarem presentes os 

requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, 

passo ao julgamento do mérito. 1.2) Prescrição Alega a reclamada que o 

direito da parte autora se encontra prescrito, o que não verifico no caso 

em tela. Embora existam parcelas da cobrança que realmente se 

ultrapassaram o lapso temporal devido para que seja buscado o 

ressarcimento em juizo, estas parcelas não estão sendo discutidas nestes 

autos. 2) MÉRITO A parte reclamante alega que contratou empréstimo 

consignado junto a ré, com descontos diretamente em sua folha de 

pagamento. Informa, porém, que apesar da reclamada estar lhe cobrando 

por um suposto cartão de crédito, não reconhece essa contratação e 

jamais solicitou e/ou recebeu tal cartão. Alega que vem pagando 

mensalmente, e que já quitou valor muito acima do contratado, fato pelo 

qual, interpôs a presente requerendo a correção dos valores pagos, bem 

como indenização por danos morais. A requerida apresenta contestação 

no prazo legal, alegando, em suma, que não cometeu ato ilícito, já que a 

requerente contratou o produto bancário denominado cartão de crédito. 

Aduz que existe a faculdade do contratante requerer, ou não, lhe seja 

remetido o cartão de crédito consignado, com desconto consignado em 

sua folha de pagamento/benefício previdenciário, o que foi solicitado pela 

requerente, tendo a ré agido no exercício regular de seu direito quando 

efetuou tais descontos, fato pelo qual, impugna a existência das figuras 

da culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a 

improcedência da reclamação. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Isto porque, ao que se verificam dos autos, em verdade a 

contratação de empréstimo foi maquiada, cuja origem é declarada como 

utilização de cartão de crédito, porém, a parte requerida não foi capaz de 

comprovar que o crédito era utilizado em despesas variadas, como um 

verdadeiro cartão de crédito. Inexiste nos autos a comprovação da 

contratação de tal serviço, ou a ciência da autora do que se tratava o 

produto por ventura contratado. Existe ainda, o fato de que durante todo o 

período em que a parte Autora possuía o contrato de cartão de crédito, 

nunca utilizou o mesmo para efetuar qualquer compra, o que torna 

verossímil a afirmação de que a reclamante em verdade contratou 

empréstimo consignado e não cartão de crédito. Assim, não é razoável e 

muito menos proporcional que a consumidora, depois de anos de 

pagamentos, amortize somente o valor do mínimo de uma dívida, que 

conforme parâmetros expostos alhures, já adimpliu valor considerável. 

Desta forma, a consequência lógica, se a Reclamada continuar a efetuar a 

cobrança da forma imposta por ela, será a extensão da dívida por 

praticamente o restante da vida da Autora, configurando verdadeira 

escravidão financeira. Assim, pelo que se infere dos fatos e documentos 

apresentados nos autos a reclamada deixou de cumprir com seu dever de 

informação, não demonstrando nitidez o que está ofertando a seus 

clientes. Neste sentido: Recurso nº: 0029090-51.2014.8.19.0004 

Recorrente: FLORINDA NUNES PATTI Recorrido: BANCO BMG S.A. VOTO 

Narra a parte autora, em síntese, que contratou um empréstimo 

consignado junto ao banco réu em 2011, e, posteriormente, descobriu que 

se tratava de um empréstimo por meio de cartão de crédito, onde os juros 

são muito maiores e sem prazo de término. Sustenta que jamais solicitou o 

envio de um cartão de crédito, e que vem recebendo faturas a ele 

referentes, apesar de nunca tê-lo utilizado. Alega tratar-se de venda 

casada. Assim, pleiteia antecipação de tutela para que o réu cesse os 

descontos mínimos das parcelas sob a rubrica "BMG CARTÂO DE 

CRÉDITO" nos vencimentos da autora (indeferida à fl. 24); declaração de 

nulidade do empréstimo atrelado ao cartão de crédito, bem como de 

eventual cláusula que autorize o desconto do mínimo do cartão nos 

vencimentos da autora; restituição dos valores descontados 

indevidamente num total de R$ 4.516,96, já em dobro; e indenização a título 

de danos morais. A r. sentença de fls. 71/73 julgou improcedentes os 

pedidos. Em recurso inominado interposto às fls. 74/80, a parte autora 

pleiteia a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos 

formulados na inicial. É o breve relatório. Decido. Trata-se de relação de 

consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. O recorrido 

é fornecedor de produtos e serviços, enquadrando-se nas disposições do 
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artigo 3º e seus parágrafos do Código de Defesa do Consumidor. Entende 

esta Magistrada que o recurso inominado interposto pelo autor merece 

parcial provimento. Situação já conhecida desta Turma. Instituição 

financeira que, ao invés de efetuar um simples empréstimo consignado ao 

consumidor, celebra com este contrato de cartão de crédito e lança o 

débito diretamente na fatura de cartão de crédito. Prática comercial 

adotada que gera inequívoca vantagem para o fornecedor, uma vez que 

os juros do cartão de crédito são muito superiores aos praticados em 

empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento. 

Violação a transparência. Intenção clara da financeira em gerar dívida 

vitalícia em detrimento do consumidor. Instituição financeira que sequer 

informa datas de contratação, o que indicaria de forma clara a prática. 

Nulidade do empréstimo contratado através de cartão de crédito. 

Necessidade de modulação dos efeitos da decisão judicial, visto ter a 

autora recebido o valor do empréstimo e dele usufruído. Sentimentos de 

angústia e impotência vivenciados. Fixação de verba compensatória que 

se impõe, levando-se em conta a razoabilidade, o poderio econômico da 

ré, não se podendo esquecer, ainda, do viés educativo do dano moral. 

Entretanto, não merece prosperar o pedido de restituição dos valores 

descontados, uma vez que não há planilha nos autos. Ante o exposto, 

conheço do recurso e VOTO no sentido de dar-lhe parcial provimento 

para: 1) declarar a nulidade do empréstimo atrelado ao cartão de crédito, 

bem como de eventual cláusula que autorize o desconto do mínimo do 

cartão nos vencimentos da autora, sob pena de multa correspondente ao 

dobro do valor cobrado; e 2) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da data da citação e de 

correção monetária a partir da data da publicação do acórdão. Julgo 

improcedente o pedido de restituição, pelos motivos supra. Sem 

honorários por se tratar de recurso com êxito. Rio de Janeiro, 24 de 

fevereiro de 2015. PALOMA ROCHA DOUAT PESSANHA JUÍZA 

RELATORA ESTADO DO RIO DE JANEIRO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA 

TURMA RECURSAL CÍVEL (TJ-RJ - RI: 00290905120148190004 RJ 

0029090-51.2014.8.19.0004, Relator: PALOMA ROCHA DOUAT 

PESSANHA, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/03/2015 

00:00). (destaquei) E ainda, PRIMEIRA TURMA DO CONSELHO RECURSAL 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AUTOS Nº 317434-67 RECORRENTE: 

JAIR CORDEIRO DE ANDRADE RECORRIDO: BANCO BMG S.A. VOTO 

Alegação da parte autora de que celebrou junto ao réu contrato de 

empréstimo consignado em folha; todavia, vem sofrendo descontos 

mensais em seu contracheque referente ao valor mínimo de um cartão de 

crédito. Afirma que jamais desejou realizar empréstimo atrelado a um 

cartão de crédito, pois desejou contratar um empréstimo com descontos 

mensais em valores fixos e com prazo de término, o que não está 

ocorrendo. Argumenta que essa modalidade de empréstimo não 

contratada acabou gerando despesas indesejadas e indevidamente 

descontadas. Postula a declaração de nulidade do empréstimo atrelado ao 

cartão de crédito; a condenação do réu a cessar os descontos mínimos 

nos seus vencimentos, sob a rubrica "Banco BMG Cartão de Crédito"; a 

restituição dos valores indevidamente descontados, totalizando a quantia 

de R$ 7.879,98 em dobro, e compensação por danos morais (docs. fls 

16/21). Em CONTESTAÇÃO, sustentou o réu que a parte autora contratou 

cartão de crédito consignado com limite de crédito e realizou um saque 

quando da assinatura do contrato, no valor de R$ 3.200,00, devidamente 

creditado em sua conta corrente; que os descontos que autor visualiza em 

seu contracheque são referentes ao valor mínimo estampado na fatura do 

cartão de crédito, tendo o mesmo anuído expressamente a cláusula que 

autoriza o desconto em folha, conforme contrato firmado entre as partes; 

que o contrato ainda prevê que o cliente pode efetuar o pagamento total 

ou parcial da fatura; que todos os pagamentos realizados foram abatidos 

de seu saldo devedor, mas como pagava o mínimo da fatura gerou 

cobrança de encargos de financiamento e juros sobre o saldo devedor. 

Descabimento da restituição dos valores regularmente descontados e 

inexistência de dano moral a reparar. Requer a improcedência. (docs. fls 

32/42). A sentença foi de improcedência. O RECURSO É DA PARTE 

AUTORA, tempestivo e com JG concedida, ratificando os termos da peça 

inicial, ressaltando que acreditava na contratação do empréstimo na 

modalidade consignada, nunca atrelado a um cartão de crédito com 

descontos infindáveis, sendo que as letras do contrato estavam grafadas 

de modo minúsculo, dificultando boa visualização e entendimento. 

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. É O RELATÓRIO. VOTO. 

Relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC). A ré, ora recorrida, é fornecedora de produtos e serviços, 

enquadrando-se nas disposições do artigo 3º e seus parágrafos do 

Código de Defesa do Consumidor. Entende esta Magistrada que a 

sentença, data venia, merece parcial reforma. Situação já conhecida desta 

Turma. Instituição financeira que, ao invés de efetuar um simples 

empréstimo consignado ao consumidor, celebra com este contrato de 

cartão de crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de 

crédito. Prática comercial adotada que gera inequívoca vantagem para o 

fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são muito 

superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante 

consignação em folha de pagamento. Violação a transparência. Intenção 

clara da financeira em gerar dívida vitalícia em detrimento do consumidor. 

Instituição financeira que sequer informa datas de contratação, o que 

indicaria de forma clara a prática. Necessidade de modulação dos efeitos 

da decisão judicial visto ter a autora recebido o valor do empréstimo e 

usufruído dos valores respectivos. Ausência de parâmetros para aferir 

qual o valor justo para pagamento do empréstimo com juros, que leva o 

julgador a arbitrar a importância já quitada de R$ 7.879,98 como sendo 

suficiente a quitar o empréstimo de R$ 3.200,00. Descontos em folha que 

devem cessar, à vista do reconhecimento da quitação. Sentimentos de 

angústia e impotência vivenciados. Fixação de verba compensatória que 

se impõe levando-se em conta a razoabilidade, o poderio econômico da ré, 

não se podendo esquecer, ainda, do viés educativo do dano moral. PELO 

EXPOSTO, VOTO PELO CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL DO 

RECURSO PARA: 1) condenar o réu a se abster de efetuar descontos 

relativos ao cartão de crédito do autor diretamente em seu contracheque, 

sob pena de multa de três vezes cada valor indevidamente descontado; 2) 

declarar quitado o empréstimo em questão pelo pagamento de R$ 

7.879,98; 3) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00, a título de 

dano moral, acrescidos de correção monetária e dos juros de 1% ao mês 

a partir da data da publicação do acórdão. SEM HONORÁRIOS POR SE 

TRATAR DE RECURSO COM ÊXITO. RENATA GUARINO MARTINS Juíza 

R e l a t o r a  ( T J - R J  -  R I :  0 3 1 7 4 3 4 6 7 2 0 1 3 8 1 9 0 0 0 1  R J 

0317434-67.2013.8.19.0001, Relator: RENATA GUARINO MARTINS, 

Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2014 00:00) Assim, 

conforme exposto, a Reclamante não nega que efetuou empréstimo 

consignado perante a Reclamada, e esta, por sua vez, maquiou a forma 

de cobrança. Desta forma, o cancelamento do contrato, cancelando os 

descontos na folha de pagamento da requerente é medida adequada ao 

caso. Quanto à reparação por dano moral, é cediço que a 

responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Verifica-se que houve falha na 

prestação do serviço, no que se refere cobrança sistemática de débitos 

na folha de pagamento da Reclamante e à falta de zelo quando da 

ausência de informação, finalização e liquidação do contrato em não 

impedir que tais descontos fossem efetivados. A situação vivenciada pela 

parte Reclamante trouxe-lhe diversos dissabores que ultrapassam o mero 

aborrecimento das situações cotidianas, especialmente porque a 

Requerente foi cobrada indevidamente na sua folha de pagamento ao 

longo de anos, por quantia indevida, tendo a autora que bater às portas do 

Judiciário para ver solucionado o seu caso. Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a 

parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado 

pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo (dano in re ipsa), pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. Para a fixação do valor da indenização por danos 

morais, a jurisprudência define alguns critérios a serem observados pelo 

julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do dano; condições 

econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso dos autos, a 

repercussão dos fatos na esfera íntima da parte Reclamante pode ser 

considerada moderada, se comparada a outras adversidades, geradoras 

de dano moral. A parte Reclamada é empresa grande porte e efetuou 

descontos indevidos na folha de pagamento da Reclamante. Feitas as 

ponderações supra, entendo adequada, para o caso, a fixação da 

indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais). 3) DISPOSITIVO Pelo exposto, 

julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão formulada na inicial, nos termos 

do artigo 487, I do CPC, para: 1) DECLARAR a inexigibilidade da cobrança 

do débito de cartão de crédito nos rendimentos da parte autora, 
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determinando que a Reclamada suspenda os descontos, bem como, para 

2) CONDENAR a Reclamada ao pagamento ao Reclamante de indenização 

por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e 

art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008589-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESARINA SILVA NUNES DA MATTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO OAB - DF20334 (ADVOGADO(A))

EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE OAB - DF24923 (ADVOGADO(A))

VANESSA MEIRELES RODRIGUES OAB - DF19541 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008589-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CESARINA SILVA NUNES DA MATTA REQUERIDO: GEAP 

AUTOGESTAO EM SAUDE Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Alega a reclamante que efetuou por 

equivoco pagamento em duplicidade de determinado boleto onde consta 

como favorecida a empresa reclamada. Para tanto, colaciona aos autos 

comprovantes de pagamento dos boletos por duas vezes. Alega ainda 

que buscou a ré com o viés de resolver a questão de forma extrajudicial, 

entretando sem sucesso. Ao fim, requer a restituição do valor pago 

indevidamente. Em constestação, a empresa reclamada alega pela 

inexistência de ato ilícito, bem como do pagamento em duplicidade, 

alegando se tratar tão somente de duas vias do mesmo comprovante de 

pagamento. Pois bem. No caso em tela, verifico que o ônus probatório 

quanto ao pagamento em duplicidade cabia a reclamante, bem como cabia 

a reclamada o ônus de se comprovar fatos extintivos do direito da parte 

autora. Entendo que os comprovantes colacionados aos autos são 

suficientes para a comprovação da existência do pagamento em 

duplicidade, de modo que verifico também não se tratarem de duas vias do 

mesmo comprovante como alega a reclamada, mas de dois boletos 

devidamente pagos, os quais tem como referência o mesmo período, qual 

seja 12/2018. Verifica-se que os comprovantes possuem linhas digitáveis 

diferentes, bem como horários de pagamentos distintos, de modo que não 

há possibilidade de confusão entre eles. Assim sendo, tenho pela 

existência do pagamento em duplicidade, de modo que, inexistindo 

qualquer proposta de resolução da problemática por parte da ré, ainda que 

em sede administrativa, necessário a restituição do valor pago, sob pena 

de enriquecimento ilícito. Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, do 

novo Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE 

dos pedidos da inicial para CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 

420,23 (Quatrocentos e vinte reais e vinte três centavos), valor este 

devidamente atualizado e acrescido de juros legais no importe de 1% (um 

por cento) a.m, ambos incidindo a contar do ato danoso. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006645-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON BOTELHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1006645-77.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: WILTON BOLTELHO POLO PASSIVO: SKY SERVICOS DE 

BANDA LARGA LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

PRELIMINARES ARGUIDAS DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO A parte 

ré pleiteia pela retificação do polo passivo. Verifico que a parte autora 

ingressou com a presente ação em face de SKY SERVICOS DE BANDA 

LARGA LTDA, entretanto efetuou o cadastro do feito constando como 

parte ré SKY SERVICOS DE BANDA LARGA. Assim, a fim de evitar 

futuras alegações de nulidades, OPINO por determinar que a secretaria 

promova a retificação no cadastro do feito para constar como parte ré 

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO A ré pleiteia que a inicial seja indeferida, 

questionando quanto ao comprovante de residência anexado aos autos. 

Quanto as possibilidades de indeferimento da petição inicial, vejamos o 

que preceitua o CPC: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - 

for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de 

interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 

321 . § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido 

ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos 

incompatíveis entre si. § 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de 

obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de 

bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 

2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados. O apontamento feito pela parte ré, seria o caso tratado no 

inciso IV, ou seja, não atendimento as prescrições do art. 321, in verbis: 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Art. 320. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Sendo assim a suposta falha processual apontada, ensejaria a 

intimação do autor para a regularização da comprovação de endereço, 

caso fosse este o cenário fático da demanda. Acontece que é possível 

constatar que o contrato firmado entre as partes, e da tela sistêmica 

constante às fls. 08 da contestação apresentada, aponta exatamente o 

mesmo endereço da exordial, o que é suficiente para sanar a preliminar 

apontada pela ré, considerando que a ré não apresentou qualquer 

contraprova que viesse a desconstituir o documento. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no 

presente caso não deve ser invertido o ônus da prova, por entender que a 

parte autora tem plena possibilidade de comprovar as suas alegações. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e da ausência de falha de prestação de serviços. DO 
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JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO As partes em audiência de 

conciliação, id. 25269415 afirmaram que se reportariam a contestação e 

impugnação para a produção de provas pretendidas. Insta destacar que 

em ambas as manifestações escritas, as partes deixaram de se 

manifestar de forma expressa quanto a tal pretensão. Ultrapassadas as 

preliminares, verifico que o feito se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de 

instrução, considerando que o feito demanda prova meramente 

documental, razão pela qual OPINO para o julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Reconhecimento de 

Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais por cobrança 

abusiva. Em síntese, alega a parte autora que tenteou por diversas vezes 

cancelar o serviço prestado pela parte ré, porém, sem êxito, tendo em 

vista que as cobranças permaneceram, esclarecendo que inclusive o 

valor mensal foi majorado. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. (id. 

25269415) Em defesa tempestiva (id. 25437917), a parte ré defende que a 

parte autora deixou de tentar solucionar a lide de forma administrativa, e 

que teve perda superveniente do objeto, tendo em vista que a parte ré de 

forma espontânea realizou o cancelamento do débito e do contrato de 

prestação de serviços. A parte autora apresentou impugnação nos id. 

25700502, reinterando o dever indenizatório da parte ré em razão dos 

transtornos sofridos. Da análise dos autos é possível verificar que o ponto 

controvertido da contenda está restrito ao sofrimento de dano moral. 

Quanto a tal fato de forma específica, a parte ré em defesa, afirma que foi 

contratada pela parte autora, anexando aos autos telas sistêmicas e que 

realizou o cancelamento do contrato em comento. Da tela sistêmica 

apresentadas pela parte ré, é possível constatar que as cobranças 

oriundas do contrato em discussão foram perpetuadas até 02/11/2019, e 

que o autora já havia solicitado o cancelamento de forma inconteste em 

18/07/2019 (id.23548708). Pois bem, passamos a análise dos fatos e das 

provas. Para que a ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário 

três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos 

verifico que a ré, à contestação protocolada ao id. 25437917, não acostou 

aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar fato extintivo ou modificativo 

do alegado dano moral sofrido pelo autor. Quanto ao pleito de perda do 

objeto, importante destacar que o pedido do autor se restringe a 

indenização por danos morais em razão do não cumprimento do 

cancelamento solicitado pelo autor. Destaco que, o pedido de 

cancelamento só foi acatado após o ajuizamento da presente demanda. 

Sendo assim, a afirmação de perda superveniente do objeto não merece 

prosperar, tendo em vista que o pedido da exordial é da indenização por 

danos morais e não a efetivação do cancelamento ou cancelamento dos 

débitos cobrados após o cancelamento comprovado. Assim, não se 

reconhece eventual exercício regular de direito por parte da Ré, sequer 

atitudes transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, 

portanto, flagrante falha na prestação de serviço. Comportamento que, por 

si só, fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos 

do artigo 4º do CDC. Verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar 

com o consumidor, seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não 

lhe propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação de 

consumo, seja por permanecer realizando cobranças após o efetivo e 

comprovado pedido do cancelamento realizado pelo autor. Ou seja, ao 

permanecer com cobranças indevidas, a ré incorreu de forma inequívoca 

em falha na prestação do serviço, que autoriza a responsabilidade 

objetiva do artigo 14 do CDC. E, caberia à ré provar, nos termos do artigo 

14, §3º do CDC, que de fato, de forma inequívoca era credora do autor, 

porém, demonstrou de forma espontânea o cancelamento dos débitos 

discutidos, deixou também de demonstra que não houve o dano 

relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor 

ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o conjunto 

probatório que se firmou, faz com que denota-se a verossimilhança das 

alegações da parte autora, rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão 

esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que une as 

condutas da ré com os danos sofridos pela parte autora, ou seja “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela ré ao negativar, 

indevidamente o nome da parte autora, sem, contudo, sequer comprovar o 

vínculo contratual entre as partes, e de forma inequívoca, a existência e 

origem do débito ora discutido. Logo, na esfera da responsabilidade civil, 

restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., 

sendo o nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual 

OPINO por declarar cancelado o contrato firmado entre as partes a partir 

de 18/07/2019. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que 

concerne aos danos morais, em razão de cobranças indevidas, realizadas 

após o incontestável cancelamento pleiteado pelo autor, é o suficiente a 

ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à 

re a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente 

violação da boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos 

como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às 

cobranças infundadas, demonstrando o dano propriamente dito com a 

clara negligência da ré, e sua falha na prestação do serviço, que atingiu a 

moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que 

tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios 

legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal. Desta forma, tenho que a parte ré encaminhou 

realizou cobranças indevidas a parte autora, restando, pois, comprovada 

a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos e documentações 

apresentadas, OPINO pelo afastamento das preliminares suscitadas, 

julgando a lide de forma antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação 

de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova 

em favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por 

declarar cancelado o contrato firmado entre as partes a partir de 

18/07/2019. 3. Consequentemente, OPINO por condenar a ré à abster-se 

de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios. 4. OPINO por 

reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela parte autora, e por 

condenar a ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por 

arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(18/07/2019) e a correção monetária a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 

8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011923-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de ação indenizatória por danos morais e 

materiais proposta pela reclamante em desfavor da empresa reclamada, 

alegando que ao realizar voo junto a empresa reclamada, notou que sua 

bagagem estava com notórios sinais de danificação. Em sede de 

constestação, a reclamada pugna pelo indeferimentos dos pedidos em 

razão da ausência de comprovação dos danos alegados. Pois bem. Passo 

a decidir o mérito da presente demanda, asseverando, desde logo, a 

procedência do pedido com arrimo no art. 186 Código Civil e no art.14, §1º, 

CDC, verbis: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º - O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época que foi fornecido.” Prossigo. 

Os presentes autos versam sobre indenização por danos morais e 

materiais ante a alegação do Reclamante de que teve sua bagagem 

avariada no trecho SÃO PAULO/VITORIA ES, na data de 20/09/2019. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais aptas a 

provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifico que não 

resta dúvida do defeito na prestação de serviços por parte da Reclamada, 

em face da farta documentação acostada pelo Reclamante. Deste modo, o 

Reclamante comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois juntou 

cópia dos tickets de voo, fotos da mala em questão e uma series de outras 

evidencias que corroboram com o alegado. Ademais, a reclamada 

confessa em sua contestação o despacho da bagagem do autor. Assim, 

não há duvidas acerca da violação da bagagem do Reclamante, nem 

mesmo de que ela ocorreu no voo operado pela empresa Reclamada. Por 

outro lado, a Reclamada não comprovou a veracidade de suas alegações, 

dever que lhe é imposto na qualidade de fornecedora de serviço, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Com efeito, cabia a 

reclamada a comprovação de que a bagagem despachada fora entregue 

em perfeito estado, do mesmo modo como fora con A responsabilidade da 

entrega da bagagem em perfeito estado é obrigação da Reclamada, sendo 

inadmissível o fato ocorrido com o Reclamante, constituindo verdadeiro 

defeito na prestação do serviço, passível de indenização. Corroborando: 

PROCESSUAL CIVL - TRANSPORTE AÉREO - SERVIÇO PÚBLICO 

CONCEDIDO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANIFICAÇÃO DE 

BAGAGENS E SUBTRAÇÃO DE OBJETO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTEÚDO DAS MALAS - 

FARTA PROVA DOCUMENTAL - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - 

DANO MORAL - SOFRIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO INCÔMODO - 

DEVER DE INDENIZAR - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - ALTERAÇÃO. “- Na linha dos precedentes desta 

Câmara e da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, 

em demandas que versam responsabilidade civil decorrente de transporte 

aéreo, prevalece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em 

detrimento das Convenções Internacionais de Varsóvia, de Montreal e do 

Código Brasileiro de Aeronáutica. "- De acordo com a jurisprudência desta 

Câmara, 'Nos litígios que envolvem perda de bagagem e/ou objetos de seu 

interior, a responsabilidade civil é objetiva, elidida apenas se demonstrada 

alguma excludente de responsabilidade contida no artigo 14, § 3º, do 

Código de Defesa do Consumidor. Não verificadas essas excludentes, 

principalmente com a exigência ao passageiro de declaração de bagagens 

e seus valores [...] a medida que se impõe é a condenação da empresa 

aérea ao pagamento de danos materiais oriundos do extravio dos objetos 

alegados na inicial.' (AC , rel. Des. JAIRO FERNANDES GONÇALVES, j. em 

28.06.2012.). Na hipótese, adicione-se que os bens (e seu valor) são 

compatíveis com a viagem e sua duração, notadamente à mingua de 

impugnação específica bastante." - 'O extravio de bagagem causa vários 

inconvenientes ao consumidor, gerando angústia, desconforto e 

sofrimento moral merecedores de compensação pecuniária'. (TJSC, AC , 

relª. Desª. MARIA DO ROCIO LUZ SANTA RITTA, j. em 07.11.2006). " [...] 

(TJ-SC, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 14/08/2013, Quarta 

Câmara de Direito Público Julgado). Diante de tal quadro, é de se 

reconhecer que emerge incontroversa a responsabilidade da empresa 

recorrida em reparar os danos sofridos pelo Reclamante, que embarcou 

com a sua bagagem em perfeito estado e as recebeu avariada, o qual 

suportou todos os transtornos decorrentes do ocorrido, o que não pode 

ser equiparado a mero contratempo, a pequenos dissabores, ou ainda a 

inconvenientes rotineiros aos quais todos se vejam submetidos, motivo 

pelo qual se veja plenamente justificada a reparação almejada. Portanto, 

uma vez configurado o dano, de rigor se impõe o reconhecimento de que 

seja devida ao Reclamante a desejada indenização, de sorte a amenizar o 

sofrimento experimentado, em razão da injusta ofensa. Assim, resta claro 

que a reclamada foi negligente ao danificar a bagagem do reclamante, 

tendo aplicação, aqui, o estatuído no art. 14, § 1º, do CDC, segundo o qual 

o prestador de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, sendo 

certo que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em conta o resultado e os 

riscos que razoavelmente dele se esperam. Concluído pela ocorrência de 

dano moral, impõe-se a fixação do valor. Nesta vertente, tem-se que a 

condenação por dano moral não deve ser tão ínfima que não sirva de 

repreensão para quem a recebe, tampouco demasiada que possa 

proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, 

sob pena de desvirtuamento do instituto do dano moral. Quanto aos danos 

materiais, tenho que restaram comprovados os danos na mala do 

Reclamante, bem como sua extensão através dos orçamentos anexado 

pelo mesmo, verifica-se o valor a ser ressarcido, no montante de R$ 

1.800,00 (mil e oitocentos reais). Ante o exposto, nos termos do art. 269, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDENCIA DA AÇÃO, para: 1 

– CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante, a título de danos 

materiais, o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)., conforme 

documentos acostados na inicial, devendo tal valor ser corrigido pelo INPC, 

mais juros de 1% ao mês, ambos incidindo a contar do evento danoso 

(SUM 43 e 54 STJ); 2 – CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante, 

a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo 

tal valor ser corrigido pelo INPC, mais juros de 1% ao mês. A correção 

incide a contar da prolação da sentença enquanto que os juros incidem a 

contar do evento danoso (SUM 362 e 54 STJ). Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Felipe Fernandes 

Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. O 

cerne da questão consiste em verificar se a inclusão do nome do 

reclamante no rol dos inadimplentes se deu dentro da legalidade. Verifico 

no presente caso que cabia à reclamada impugnar especificamente os 

pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a 

legalidade da cobrança, o que o fez, conforme se verifica nos 

documentos acostados a contestação, onde apresentou documentação 

suficiente para comprovação da relação negocial entre as partes, 

inclusive devidamente assinada pela reclamante. Desta forma, restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de 

fato, a parte autora contratou os serviços da empresa Reclamada, sendo 

a cobrança devida. O conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que a cobrança se deu 

na forma pactuada, de modo que não há como se falar em 

desconhecimento da divida. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Colaciono jurisprudência sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS 

DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO COMPROVADO (ART. 

333, I, DO CDC). DÍVIDA EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor 

não se desincumbiu do ônus da prova no que tange aos pedidos de 

cancelamento do serviço de telefonia, motivo pelo qual se impõe o dever 

de serem afastados os danos morais. 2. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condenado o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), 

ficando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade de Justiça deferida. 

(Acórdão n.665854, 20120111127290ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO 

ALMEIDA DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

INADIMPLEMENTO. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS 

RESTRITIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso o inadimplemento do consumidor, que 

deixou de efetuar o pagamento de uma das parcelas objeto de acordo 

extrajudicial anterior realizado com o fornecedor, tendo por objeto a 

integralidade de dívida proveniente de cartão de crédito em aberto, a 

negativação do nome em cadastros restritivos revela exercício regular de 

direito, e não ato ilícito. 2. Diante de tal quadro, é evidente a não 

configuração do dano moral, ainda que a restrição haja indicado o valor 

total da dívida, haja vista que é fato desimportante à solução da 

controvérsia. Isso porque se deve ter em conta a injusta restrição ao 

crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a negativação foi lícita e 

decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, segundo a documentação 

de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, existiam ao tempo da 

negativação, restrições anteriores, sem qualquer notícia nos autos de que 

seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, na Súmula n. 385 do e. 

Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios da 

gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Por fim, 

tenho por caracterizada a litigância de má-fé por parte do autor, ao passo 

que nega relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em 

evidente alteração da verdade dos fatos. Via de consequência, levando 

em consideração os documentos juntados, necessário o reconhecimento 

de legalidade e exigibilidade das cobranças efetuadas. Por fim, levando em 

consideração os documentos juntados, necessário o reconhecimento de 

legalidade e exigibilidade do pedido contraposto, no montante total de R$ 

17.068,15 (dezessete mil, sessenta e oito reais e quinze centavos), sendo 

a condenação da parte Reclamante medida que se impõe. Pelo exposto, 

OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo 

Código de Processo Civil. Via de consequência, nos termos da 

fundamentação supra, OPINO pela CONDENAÇÃO da reclamante em 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em 

seu desfavor, multa de dois salários mínimos vigentes a época da 

propositura da demanda, consoante art. 81, § 2º do CPC. Também OPINO 

pela condenação da Reclamante ao pagamento das custas processuais, 

conforme item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III da seção 9), bem como 

ao pagamento de honorários advocatícios, no montante sugerido de R$ 

500,00 (quinhentos reais). OPINO AINDA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO da Reclamada, para o fim de condenar a Reclamante ao 

pagamento de R$ 395,74 (trezentos e noventa e cinco reais e setenta e 

quatro centavos), que deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescidos 

por juros moratórios de 1% (um por cento), desde os respectivos 

vencimentos. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 

da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012346-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE JESUS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012346-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIANO DE JESUS RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. A negativação nos órgãos de proteção ao crédito é fato 

incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o débito 

é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento 

comprobatório da regularidade dos débitos. Assim, o apontamento dos 

dados da parte reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Insta ressaltar que a responsabilidade de referida reclamada 

como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a reclamante. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil 

Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 
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de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 

385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, 

do novo Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR 

inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem como condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da prolação da sentença 

enquanto que os juros moratórios decorrem do ato danoso (negativação), 

ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012866-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DO CARMO TULIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012866-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDERSON DO CARMO TULIO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. A negativação nos órgãos de proteção ao crédito é fato 

incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o débito 

é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento 

comprobatório da regularidade dos débitos. Assim, o apontamento dos 

dados da parte reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Insta ressaltar que a responsabilidade de referida reclamada 

como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a reclamante. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil 

Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 
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dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 

385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, 

do novo Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR 

inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem como condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da prolação da sentença 

enquanto que os juros moratórios decorrem do ato danoso (negativação), 

ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021453-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREICY SANTANA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA - EDIPRESS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021453-87.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GREICY 

SANTANA DE ASSUNCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINDOLFO 

MACEDO DE CASTRO, JULIANA MACEDO FOLES POLO PASSIVO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA - EDIPRESS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013047-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEDROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013047-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA PEDROSA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. A 

negativação nos órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso nos 

autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o débito é devido, a 

Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório da 

regularidade dos débitos. Assim, o apontamento dos dados da parte 

reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Insta 

ressaltar que a responsabilidade de referida reclamada como fornecedor 

de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a reclamante. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil 

Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 
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crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 

385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, 

do novo Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR 

inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem como condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da prolação da sentença 

enquanto que os juros moratórios decorrem do ato danoso (negativação), 

ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019395-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES DO BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019395-14.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

REGINALDO ALVES DO BONFIM REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos etc. A 

fatura apresentada no ID 27336109, já se encontra acostada aos autos, 

anexa à inicial. No mais, aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação já designada. Intime-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014208-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELE FERREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014208-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GIZELE FERREIRA DE CASTRO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO A negativação nos órgãos de proteção ao crédito é fato 

incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o débito 

é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento 

comprobatório da regularidade dos débitos. Assim, o apontamento dos 

dados da parte reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Insta ressaltar que a responsabilidade de referida reclamada 

como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a reclamante. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil 

Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 
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presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 

385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, 

do novo Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR 

inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem como condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da prolação da sentença 

enquanto que os juros moratórios decorrem do ato danoso (negativação), 

ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021462-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILDO RIBEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021462-49.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOILDO RIBEIRO 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINY DE SOUZA RIBEIRO 

POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009240-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCCIANE TITO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 16:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006784-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR CASSIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006784-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDIMAR CASSIANO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, inclusive de natureza pericial, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. O cerne da 

questão consiste em verificar se a inclusão do nome da parte reclamante 

no rol dos maus pagadores foi indevida, e principalmente, se ensejou os 

danos morais pleiteados. Verifico no presente caso que cabia à reclamada 

impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar 

documentos comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, 

conforme se verifica nos documentos acostados aos autos, onde 

apresentou documentação comprobatória devidamente assinada, 

suficiente para comprovar a existência de relação negocial entre as 

partes. Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica 

entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da 

empresa Reclamada, sendo a negativação devida. O conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome da parte reclamante junto aos 

órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. 

Comprovada a relação jurídica entre as partes, cabia, portanto, a 

reclamante demonstrar o pagamento das faturas apontadas como em 

débito, o que não o fez. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Colaciono jurisprudência sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO COMPROVADO (ART. 

333, I, DO CDC). DÍVIDA EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
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SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor 

não se desincumbiu do ônus da prova no que tange aos pedidos de 

cancelamento do serviço de telefonia, motivo pelo qual se impõe o dever 

de serem afastados os danos morais. 2. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condenado o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), 

ficando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade de Justiça deferida. 

(Acórdão n.665854, 20120111127290ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO 

ALMEIDA DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

INADIMPLEMENTO. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS 

RESTRITIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso o inadimplemento do consumidor, que 

deixou de efetuar o pagamento de uma das parcelas objeto de acordo 

extrajudicial anterior realizado com o fornecedor, tendo por objeto a 

integralidade de dívida proveniente de cartão de crédito em aberto, a 

negativação do nome em cadastros restritivos revela exercício regular de 

direito, e não ato ilícito. 2. Diante de tal quadro, é evidente a não 

configuração do dano moral, ainda que a restrição haja indicado o valor 

total da dívida, haja vista que é fato desimportante à solução da 

controvérsia. Isso porque se deve ter em conta a injusta restrição ao 

crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a negativação foi lícita e 

decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, segundo a documentação 

de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, existiam ao tempo da 

negativação, restrições anteriores, sem qualquer notícia nos autos de que 

seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, na Súmula n. 385 do e. 

Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios da 

gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Insta 

consignar que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Por fim, tenho 

por caracterizada a litigância de má-fé por parte da autora, ao passo que 

nega relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em evidente 

alteração da verdade dos fatos. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA 

JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. 

Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois salários 

mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante art. 81, 

§ 2º do CPC. Também OPINO pela condenação da Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, no montante sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais). À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006784-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR CASSIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006784-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDIMAR CASSIANO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, inclusive de natureza pericial, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. O cerne da 

questão consiste em verificar se a inclusão do nome da parte reclamante 

no rol dos maus pagadores foi indevida, e principalmente, se ensejou os 

danos morais pleiteados. Verifico no presente caso que cabia à reclamada 

impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar 

documentos comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, 

conforme se verifica nos documentos acostados aos autos, onde 

apresentou documentação comprobatória devidamente assinada, 

suficiente para comprovar a existência de relação negocial entre as 

partes. Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica 

entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da 

empresa Reclamada, sendo a negativação devida. O conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome da parte reclamante junto aos 

órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. 

Comprovada a relação jurídica entre as partes, cabia, portanto, a 

reclamante demonstrar o pagamento das faturas apontadas como em 

débito, o que não o fez. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Colaciono jurisprudência sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO COMPROVADO (ART. 

333, I, DO CDC). DÍVIDA EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor 

não se desincumbiu do ônus da prova no que tange aos pedidos de 

cancelamento do serviço de telefonia, motivo pelo qual se impõe o dever 

de serem afastados os danos morais. 2. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condenado o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), 

ficando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade de Justiça deferida. 

(Acórdão n.665854, 20120111127290ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO 

ALMEIDA DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

INADIMPLEMENTO. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS 

RESTRITIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso o inadimplemento do consumidor, que 

deixou de efetuar o pagamento de uma das parcelas objeto de acordo 

extrajudicial anterior realizado com o fornecedor, tendo por objeto a 

integralidade de dívida proveniente de cartão de crédito em aberto, a 

negativação do nome em cadastros restritivos revela exercício regular de 

direito, e não ato ilícito. 2. Diante de tal quadro, é evidente a não 

configuração do dano moral, ainda que a restrição haja indicado o valor 

total da dívida, haja vista que é fato desimportante à solução da 

controvérsia. Isso porque se deve ter em conta a injusta restrição ao 

crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a negativação foi lícita e 

decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, segundo a documentação 

de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, existiam ao tempo da 

negativação, restrições anteriores, sem qualquer notícia nos autos de que 

seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, na Súmula n. 385 do e. 

Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 
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preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios da 

gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Insta 

consignar que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Por fim, tenho 

por caracterizada a litigância de má-fé por parte da autora, ao passo que 

nega relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em evidente 

alteração da verdade dos fatos. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA 

JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. 

Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois salários 

mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante art. 81, 

§ 2º do CPC. Também OPINO pela condenação da Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, no montante sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais). À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021465-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021465-04.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

BENEDITO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO 

GOMES SILVA FILHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012853-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISNEI NUNES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012853-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISNEI NUNES DE LIMA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. A 

demanda versa sobre suposta religação tardia de serviço de energia 

elétrica. Alega o reclamante que teve seu serviço de energia elétrica 

interrompido em razão de inadimplência. Entretanto, ao arcar com os 

débitos devidos, alega que a reclamante não promoveu a religação, mas 

removeu o padrão elétrico do requerente, condicionando a religação aos 

custos do novo padrão elétrico. Alega ainda o reclamante que fora 

realizado a religação do serviço uma semana após o devido pagamento, e 

tão somente após negociação junto ao PROCON. Requer, ao fim, 

indenização por danos morais. A reclamada em sede de contestação 

confessa a suspensão do serviço, bem como a retirada do padrão, 

alegando que este não se encontrava nos padrões exigidos pela ANEEL, 

bem como que a aquisição de novo padrão já nos moldes exigidos é de 

responsabilidade do consumidor. Pois bem. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, deve-se aplicar a inversão 

do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Diante da alegada inversão, que nada mais é do que técnica de 

julgamento, incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegações, 

seja na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão 

do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 333, II do CPC. Compulsando os autos, verifico que a 

Reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, e em analise ao 

conjunto probatório trazido em sede de contestação, a reclamada não 

comprova a legalidade da situação. Com efeito, afirma a reclamada ter 

realizado a retirada do padrão devido ao fato deste não corresponder com 

os padrões exigidos pela ANEEL, entretanto não colaciona nenhum 

documento a comprovar o alegado. Com efeito, cabia a reclamada a 

comprovação da situação do padrão, de que este realmente nao cumpria 

as exigências da ANEEL, o que não ocorreu no caso em tela. Logo, tenho 

que efetivamente houve falhas na prestação dos serviços da Reclamada, 

na medida em que a mesma efetuou a suspensão de essenciais serviços 

de forma unilateral e de forma ilegal. Quanto ao dano moral, devemos 

observar o que nos ensina o Professor Yussef Said Cahali: “(...) é a 

privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida 

do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade 

individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais 

sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte 

social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que 

molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), 

dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante, etc.), e dano moral puro (dor, tristeza, etc) (...)" Destarte, 

conforme ensinamento transcrito verifica-se que o dano moral será o 

abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, 

tanto no âmbito social, quanto no pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef 

Said Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1998, p.20), aduz com propriedade que: "Qualificam-se como 

morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano 

valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, 

havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da 

personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o 

da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da 

reputação ou da consideração social).” Antônio Jeová Santos, citado por 

Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O 

mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o 

homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a 

concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a 

suscetibilidade aflore com facilidade.” In casu, restou clara a necessidade 

da interposição da presente demanda pelo Reclamante para ver seu direito 

resguardado, visto a indevida suspensão dos serviços contratados, não 

podendo ser considerado mero dissabor, ultrapassando a barreira do 

aborrecimento. Devemos levar em conta que a indenização por dano moral 

tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte 

inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. 
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Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório devem tomar por 

base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do 

fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas 

atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. 

Assim, entendo que o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), é valor condizente 

com a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o enriquecimento 

ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas desídias da 

Reclamada. Isto posto, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE dos pedidos da inicial para o fim de DECLARAR inexistentes 

as dívidas discutidas pela parte reclamante e OBRIGAR a reclamada a se 

abster de realizar novo corte no abastecimento de água com base nos 

mesmos, sob pena de multa fixa (não diária) no importe de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) até ulterior decisão. Sugiro a condenação da reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a 

correção monetária a partir desta data. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021469-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021469-41.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA ALICE 

SILVA SALES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003863-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003863-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JESSICA DOS SANTOS GOMES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. A negativação nos órgãos de proteção ao crédito é fato 

incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o débito 

é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento 

comprobatório da regularidade dos débitos. Assim, o apontamento dos 

dados da parte reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Insta ressaltar que a responsabilidade de referida reclamada 

como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a reclamante. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil 

Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 

385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 
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interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, 

do novo Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR 

inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem como condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da prolação da sentença 

enquanto que os juros moratórios decorrem do ato danoso (negativação), 

ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003885-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES NEVES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003885-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ULISSES NEVES GONCALVES REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. O cerne da questão consiste em verificar 

se a inclusão do nome do reclamante no rol dos inadimplentes se deu 

dentro da legalidade. Verifico no presente caso que cabia à reclamada 

impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar 

documentos comprovando a legalidade da cobrança, o que o fez, 

conforme se verifica nos documentos acostados a contestação, onde 

apresentou documentação suficiente para comprovação da relação 

negocial entre as partes, de modo que não há que se falar em 

desconhecimento da relação negocial. Desta forma, restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora 

contratou os serviços da empresa Reclamada, sendo a cobrança devida. 

O conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e que a cobrança se deu na forma pactuada, de 

modo que não há como se falar em desconhecimento da dívida. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Colaciono jurisprudência 

sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO 

NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE 

TELEFONIA NÃO COMPROVADO (ART. 333, I, DO CDC). DÍVIDA 

EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor não se 

desincumbiu do ônus da prova no que tange aos pedidos de cancelamento 

do serviço de telefonia, motivo pelo qual se impõe o dever de serem 

afastados os danos morais. 2. Recurso conhecido e improvido. Sentença 

mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento 

servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condenado o 

Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), ficando a 

exigibilidade suspensa ante a gratuidade de Justiça deferida. (Acórdão 

n.665854, 20120111127290ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA 

DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

INADIMPLEMENTO. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS 

RESTRITIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso o inadimplemento do consumidor, que 

deixou de efetuar o pagamento de uma das parcelas objeto de acordo 

extrajudicial anterior realizado com o fornecedor, tendo por objeto a 

integralidade de dívida proveniente de cartão de crédito em aberto, a 

negativação do nome em cadastros restritivos revela exercício regular de 

direito, e não ato ilícito. 2. Diante de tal quadro, é evidente a não 

configuração do dano moral, ainda que a restrição haja indicado o valor 

total da dívida, haja vista que é fato desimportante à solução da 

controvérsia. Isso porque se deve ter em conta a injusta restrição ao 

crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a negativação foi lícita e 

decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, segundo a documentação 

de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, existiam ao tempo da 

negativação, restrições anteriores, sem qualquer notícia nos autos de que 

seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, na Súmula n. 385 do e. 

Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios da 

gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Por fim, 

tenho por caracterizada a litigância de má-fé por parte do autor, ao passo 

que nega relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em 

evidente alteração da verdade dos fatos. Via de consequência, levando 

em consideração os documentos juntados, necessário o reconhecimento 

de legalidade e exigibilidade das cobranças efetuadas. Por fim, levando em 

consideração os documentos juntados, necessário o reconhecimento de 

legalidade e exigibilidade do pedido contraposto, no montante total de R$ 

110,10 (cento e dez reais e dez centavos), sendo a condenação da parte 

Reclamante medida que se impõe. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA 

JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. 

Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois salários 

mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante art. 81, 

§ 2º do CPC. Também OPINO pela condenação da Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, no montante sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

OPINO AINDA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO da 

Reclamada, para o fim de condenar a Reclamante ao pagamento de R$ 

554,12 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), que 

deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescidos por juros moratórios de 

1% (um por cento), desde os respectivos vencimentos. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013028-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA NATALIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013028-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGINA NATALIA DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA III - NAO PADRONIZADO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, inclusive de natureza pericial, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. O cerne da 

questão consiste em verificar se a inclusão do nome da parte reclamante 

no rol dos maus pagadores foi indevida, e principalmente, se ensejou os 

danos morais pleiteados. Verifico no presente caso que cabia à reclamada 

impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar 

documentos comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, 

conforme se verifica nos documentos acostados aos autos, onde 

apresentou documentação comprobatória devidamente assinada, 

suficiente para comprovar a existência de relação negocial entre as 

partes. Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica 

entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da 

empresa Reclamada, sendo a negativação devida. O conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome da parte reclamante junto aos 

órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. 

Comprovada a relação jurídica entre as partes, cabia, portanto, a 

reclamante demonstrar o pagamento das faturas apontadas como em 

débito, o que não o fez. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Colaciono jurisprudência sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO COMPROVADO (ART. 

333, I, DO CDC). DÍVIDA EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor 

não se desincumbiu do ônus da prova no que tange aos pedidos de 

cancelamento do serviço de telefonia, motivo pelo qual se impõe o dever 

de serem afastados os danos morais. 2. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condenado o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), 

ficando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade de Justiça deferida. 

(Acórdão n.665854, 20120111127290ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO 

ALMEIDA DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

INADIMPLEMENTO. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS 

RESTRITIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso o inadimplemento do consumidor, que 

deixou de efetuar o pagamento de uma das parcelas objeto de acordo 

extrajudicial anterior realizado com o fornecedor, tendo por objeto a 

integralidade de dívida proveniente de cartão de crédito em aberto, a 

negativação do nome em cadastros restritivos revela exercício regular de 

direito, e não ato ilícito. 2. Diante de tal quadro, é evidente a não 

configuração do dano moral, ainda que a restrição haja indicado o valor 

total da dívida, haja vista que é fato desimportante à solução da 

controvérsia. Isso porque se deve ter em conta a injusta restrição ao 

crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a negativação foi lícita e 

decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, segundo a documentação 

de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, existiam ao tempo da 

negativação, restrições anteriores, sem qualquer notícia nos autos de que 

seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, na Súmula n. 385 do e. 

Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios da 

gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Insta 

consignar que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Por fim, tenho 

por caracterizada a litigância de má-fé por parte da autora, ao passo que 

nega relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em evidente 

alteração da verdade dos fatos. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA 

JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. 

Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois salários 

mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante art. 81, 

§ 2º do CPC. Também OPINO pela condenação da Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, no montante sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais). À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006809-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006809-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MICHELLE CRISTINA DE SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. A negativação nos órgãos de proteção ao crédito é fato 

incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o débito 

é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento 

comprobatório da regularidade dos débitos. Assim, o apontamento dos 

dados da parte reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Insta ressaltar que a responsabilidade de referida reclamada 

como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 
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Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a reclamante. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil 

Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 

385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, 

do novo Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO 

PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR inexistente a dívida 

objeto da presente demanda, bem como condenar a reclamada ao 

pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês. A correção incide a contar da prolação da sentença enquanto 

que os juros moratórios decorrem do ato danoso (negativação), ao teor 

das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012931-71.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012931-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ERISSON SOUZA DE ALENCAR REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. A negativação nos órgãos de proteção ao crédito é fato 

incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o débito 

é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento 

comprobatório da regularidade dos débitos. Assim, o apontamento dos 

dados da parte reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Insta ressaltar que a responsabilidade de referida reclamada 

como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a reclamante. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil 

Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 
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CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 

385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, 

do novo Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR 

inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem como condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da prolação da sentença 

enquanto que os juros moratórios decorrem do ato danoso (negativação), 

ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013180-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013180-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANO MENDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. A 

negativação nos órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso nos 

autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o débito é devido, a 

Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório da 

regularidade dos débitos. Assim, o apontamento dos dados da parte 

reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Insta 

ressaltar que a responsabilidade de referida reclamada como fornecedor 

de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a reclamante. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil 

Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 
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385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, 

do novo Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR 

inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem como condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da prolação da sentença 

enquanto que os juros moratórios decorrem do ato danoso (negativação), 

ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008463-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODAILTO MELO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008463-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ODAILTO MELO MIRANDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

330, I do CPC. As negativações dos dados da parte reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito são fatos incontroversos nos autos. 

Destarte, conquanto tenha alegado que o débito é devido, a Reclamada 

não trouxe aos autos qualquer documento que demonstrasse a relação 

jurídica entre os litigantes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

posta na inicial. Os fatos alegados são, respectivamente, impeditivos e 

extintivos do direito da parte autora, sendo ônus do reclamado a sua 

comprovação. Contudo, quanto aos danos morais, verifico que tal pleito 

não merece guarida. Em consulta ao extrato dos órgãos de proteção ao 

crédito juntado pelo próprio Reclamante, pude constatar que este possui 

outras pendencias anteriores. Segue determinação do STJ, “in verbis”: 

“STJ, Súmula nº 385: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento ". A Turma Recursal do 

TJMT já decidiu nesse mesmo sentido: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS 

MORAIS. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES NOS CADASTROS DAS 

ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. "Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (STJ, Súmula nº 385). (RNEI, 3385/2010, DR. NELSON 

DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 26/10/2010, Data 

da publicação no DJE 08/11/2010). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS 

MORAIS. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES NOS CADASTROS DAS 

ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. "Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (STJ, Súmula nº 385). (RNEI, 732/2011, DR. NELSON 

DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 25/10/2011, Data 

da publicação no DJE 28/10/2011). Cumpre ressaltar que o mero 

ajuizamento de ação alegando ilegitimidade da inscrição anterior não é 

impedimento para a aplicação da SUM 385 STJ. Pelas razões acima 

expostas e mais que dos autos constam, com fundamento no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCÊDENCIA da 

pretensão formulada na inicial, apenas para DECLARAR inexistente a 

dívida discutida nestes autos, determinando, por consequência, a baixa da 

restrição existente nos órgãos de proteção ao crédito. Opino ainda, caso 

não se tenha realizado a efetiva baixa, pela retirada de específico 

apontamento dos órgãos de proteção ao crédito, a ser realizada pela 

Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa (não 

diária) no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) até ulterior decisão. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do 2º Juizado para homologação do presente projeto conforme o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e 

art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009725-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CORREA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009725-49.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ANA MARIA CORREA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 
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pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. A negativação nos órgãos de proteção ao crédito é fato 

incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o débito 

é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento 

comprobatório da regularidade dos débitos. Assim, o apontamento dos 

dados da parte reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Insta ressaltar que a responsabilidade de referida reclamada 

como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a reclamante. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil 

Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 

385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Entretanto, com relação ao pedido de dano 

material, entendo que incabível no caso em tela, haja vista que as faturas 

colacionadas são de período anterior ao pedido de cancelamento, de modo 

que são relacionadas ao período de efetivo consumo. Isto posto, com 

fundamento no art. 487, inc. I, do novo Código de Processo Civil, OPINO 

PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial 

para DECLARAR inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem 

como condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da 

prolação da sentença enquanto que os juros moratórios decorrem do ato 

danoso (negativação), ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008517-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IWAN FERNANDO PINHEIRO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008517-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IWAN FERNANDO PINHEIRO DE AGUIAR REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

IWAN FERNANDO PINHEIRO DE AGUIAR contra TAM LINHAS AEREAS 

objetivando receber indenização por danos materiais e morais decorrentes 

de cancelamento de voo internacional. De início, cumpre anotar que é 

pacífico o entendimento de que o caso em comento deve ser analisado 

sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que é patente a 

relação de consumo existente no pleito à indenização por danos morais 

por defeito na prestação do serviço contratado: Processo: AgRg no Ag 

903969 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

2007/0109757-3 Relator(a): Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador: 

T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento: 09/12/2008 Data da 

Publicação/Fonte: DJe 03/02/2009 EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE 

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS - ATRASO - DESCUMPRIMENTO 
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CONTRATUAL - ANO MORAL - SÚMULA 7/STJ - APLICAÇÃO DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM DETRIMENTO DA CONVENÇÃO DE 

VARSÓVIA - VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE. I - Esta Superior 

Corte já pacificou o entendimento de que não se aplica, a casos em que há 

constrangimento provocado por erro de serviço, a Convenção de 

Varsóvia, e sim o Código de Defesa do Consumidor, que traz em seu bojo 

a orientação constitucional de que o dano moral é amplamente indenizável. 

II - A conclusão do Tribunal de origem, acerca do dano moral sofrido pelos 

Agravados, em razão do atraso do vôo em mais de onze horas, não pode 

ser afastada nesta instância, por depender do reexame do quadro 

fático-probatório (Súmula 7/STJ). III - Tendo em vista a jurisprudência desta 

Corte a respeito do tema e as circunstâncias da causa, deve ser mantido 

o quantum indenizatório, diante de sua razoabilidade, em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Agravo regimental improvido. Assim, uma vez que a lei 

consumerista adota a teoria do risco da atividade, estabelecendo para os 

fornecedores em geral a responsabilidade civil objetiva, de forma que o 

transportador, como prestador do serviço que é, está enquadrado no art. 

14 do CDC, cujo §3º não incluiu como excludente do nexo de causalidade 

o caso fortuito e nem a força maior, o dever de indenizar é medida que se 

impõe. Na verdade, ainda que a força maior e o caso fortuito não possam 

ser antecipados, não fica elidida a responsabilidade do transportador, já 

que o risco da atividade implica na obrigação imposta ao empresário para 

que ele faça um cálculo, da melhor forma possível das várias 

possibilidades de ocorrências que possam afetar o seu negócio. 

Prosseguindo, haja vista a comprovação da cancelamento do voo por 

parte do reclamante, colacionando fotos do painel de check-in, cabia a 

reclamada a comprovação de que tal cancelamento se deu por culpa do 

consumidor, o que não ocorreu no caso em tela. Com efeito, alega a 

empresa reclamada que não ocorreu cancelamento do voo, mas tao 

somente ocorreu o chamado “No-Show”, haja vista que o reclamante não 

compareceu ao chamado de embarque, entretanto, não colaciona qualquer 

documentação a comprovar o alegado. Impositiva, portanto, a conclusão 

de que houve falha na prestação do serviço da reclamada, situação para 

a qual não concorreu a parte reclamante que, inegavelmente, teve 

transtornos, frustrações e aborrecimentos que não podem ser 

considerados meros dissabores do cotidiano, como registra a 

contestação, conforme pacífica orientação jurisprudencial: CONSUMIDOR. 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DE VOO 

INTERNACIONAL. PERDA DA CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

DA COMPANHIA AÉREA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA 

AERONAVE. CONDUTA QUE, EMBORA CORRETA, NÃO AFASTA A 

RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA PELA FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO 

DE OUTRO BILHETE. AFASTADA CONDENAÇÃO PELOS DANOS 

MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$3.570,00). RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004875811, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 11/07/2014) Número do processo: 

1.0024.07.683625-3/001(1) Relator: CLÁUDIA MAIA Data do Julgamento: 

18/09/2008 Data da Publicação: 04/11/2008 EMENTA: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATRASO EXCESSIVO DE VÔO. DANO MORAL. VALOR 

INDENIZATÓRIO. O fornecedor de serviço responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O atraso 

excessivo de vôo em decorrência de problema técnico é fato previsível, 

ensejando dano moral pelo desconforto e aflição a que foram submetidos 

os passageiros. O arbitramento do dano moral deve ser realizado com 

moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das 

partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da 

jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da 

responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir 

o ato. Súmula: NEGARAM PROVIMENTO. Número do processo: 

1.0625.07.074761-7/001(1) Relator: MARCOS LINCOLN Data do 

Julgamento: 02/12/2008 Data da Publicação: 23/01/2009 EMENTA: 

INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA AÉREA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VÔO. 

DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. Na 

apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte 

aéreo, incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos relativos à 

prestação de serviços. Os transtornos ocasionados pela alteração 

unilateral do horário do vôo por parte da empresa aérea ultrapassam a 

esfera dos meros aborrecimentos, ensejando a indenização não só pelos 

danos materiais, mas, também, pelo prejuízo moral. Recurso principal 

parcialmente provido e recurso adesivo integralmente provido. Súmula: 

DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PRINCIPAL E DERAM 

PROVIMENTO INTEGRAL AO ADESIVO. Finalmente, devo registrar que em 

se tratando de dano moral puro, não há necessidade da comprovação da 

repercussão patrimonial do dano, basta a sua ocorrência, conforme 

orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem repercussão 

no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela 

ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a 

indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5º, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. Definida 

a responsabilidade da empresa aérea, resta fixar o valor da indenização 

pelo dano moral sofrido pelo reclamante. E, como se sabe, a reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória 

e para o arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração 

principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano, sobretudo no que diz 

respeito aos reflexos patrimoniais e morais e o grau da culpa e de seus 

efeitos. Assim, entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 

8.000,00 (oito mil reais), é suficiente para reparar, nos limites do razoável, 

o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa tem 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Quanto aos danos materiais, verifico que a 

Reclamante junta os documentos que comprovam o dano ao patrimônio 

sofrido em decorrência do ato danoso, sendo o ressarcimento, desta feita, 

devido. Posto isso, comprovados o dano e o nexo de causalidade, OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial para CONDENAR a 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no 

valor de R$ 2.032,52 (dois mil e trinta e dois reais e cinquenta e dois 

centavos), corrigido monetariamente (INPC) desde os respectivos 

pagamentos e acrescido de juros de mora de 1% a contar do evento 

danoso (SUM 43 e 54 do STJ), bem como CONDENAR ao pagamento de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

(INPC) a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês a partir do evento danoso (SUM 362 e 54 STJ). Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para homologação conforme o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e 

art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005690-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SANTANA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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REQUERENTE: ALESSANDRA SANTANA BUENO REQUERIDO: 
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de ação indenizatória onde alega 

o reclamante que fora acrescidos e cobrados serviços após suposto 

cancelamento do serviço telefônico, de modo que requer a declaração de 

inexistência do debito, restituição em dobro dos valores cobrados, bem 

como danos morais. O cerne da questão consiste em verificar se as 

cobranças realizadas diretamente na conta corrente da reclamante são 

devidas, e principalmente, se ensejaram os danos morais pleiteados. 

Destarte, conquanto tenha alegado que o débito é devido, a Reclamada 

não trouxe aos autos qualquer documentação que comprovasse a 

alegação. Cabia a empresa reclamada o ônus de comprovar a legalidade 

do debito, entretanto, não colaciona qualquer documentação hábil a 

demonstrar a legalidade da cobrança. Colaciona tão somente relatório de 

utilização do serviço telefônico, com informações retiradas de seus 

próprios bancos de dados, o que se caracteriza como prova unilateral e 

de fácil manipulação, inapta, portanto, a servir de evidencia no caso em 

tela. Tenho, portanto, como ilegal a cobrança objeto destes autos, de modo 

que cabia a reclamada a comprovação de que fora a autora quem solicitou 

a contratação dos serviços cobrados, o que não o fez. Deste modo, haja 

vista a cobrança ilegal, cabível o ressarcimento em dobro dos valores 

dispendidos. Quanto ao dano moral pleiteado, não vislumbro nos 

presentes autos a sua ocorrência, haja vista que a simples cobrança 

indevida, por si só, não ultrapassa os aborrecimentos e meros dissabores 

não indenizáveis enfrentados no dia-a-dia. Nesta esteira, é oportuno 

trazer à reflexão as ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: 

“para a determinação da existência do dano, como elemento objetivo da 

responsabilidade civil, é indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. 

Ora, nosso meio social nos projeta alguns incômodos, estamos todos 

fadados a estes. Não é qualquer importunação que deve ensejar uma 

reparação. Neste sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA 

INDEVIDA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO DISSABOR. Embora a cobrança indevida cause 

dissabores, tal situação não tem o condão de provocar ofensa aos 

direitos de personalidade, que justifique a reparação por danos 

extrapatrimoniais. (TJMT, RI n° 001.2010.027.395-0, 2ª Turma Recursal, 

Juiz Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 29.03.2011) APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mera 

cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não 

configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento 

uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo 

moral ou psíquico. (TJMT, Apelação nº 165650/2016, Sexta Câmara Cível, 

Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 27.01.2017) Isto 

posto, com fundamento no art. 487, inc. I, do novo Código de Processo 

Civil, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos 

pedidos da inicial para determinar o cancelamento da cobrança debatida, 

bem como pela pela condenação da reclamada ao pagamento de R$ 75,56 

(setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), já devidamente 

computados em dobro, a título de danos materiais, valor este que deve ser 

devidamente atualizado e acrescido de juros legais no importe de 1% a.m. 

Os juros e a correção incidem a contar do evento danoso (SUM 43 e 54 

STJ). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e 

art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010331-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE PEREIRA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))
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REQUERENTE: IVONE PEREIRA DE FIGUEIREDO REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, inclusive de natureza pericial, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. O cerne da 

questão consiste em verificar se a inclusão do nome da parte reclamante 

no rol dos maus pagadores foi indevida, e principalmente, se ensejou os 

danos morais pleiteados. Verifico no presente caso que cabia à reclamada 

impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar 

documentos comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, 

conforme se verifica nos documentos acostados aos autos, onde 

apresentou documentação comprobatória devidamente assinada, 

suficiente para comprovar a existência de relação negocial entre as 

partes. Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica 

entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da 

empresa Reclamada, sendo a negativação devida. O conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome da parte reclamante junto aos 

órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. 

Comprovada a relação jurídica entre as partes, cabia, portanto, a 

reclamante demonstrar o pagamento das faturas apontadas como em 

débito, o que não o fez. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Colaciono jurisprudência sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO COMPROVADO (ART. 

333, I, DO CDC). DÍVIDA EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor 

não se desincumbiu do ônus da prova no que tange aos pedidos de 

cancelamento do serviço de telefonia, motivo pelo qual se impõe o dever 

de serem afastados os danos morais. 2. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condenado o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), 

ficando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade de Justiça deferida. 

(Acórdão n.665854, 20120111127290ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO 

ALMEIDA DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

INADIMPLEMENTO. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS 

RESTRITIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso o inadimplemento do consumidor, que 

deixou de efetuar o pagamento de uma das parcelas objeto de acordo 

extrajudicial anterior realizado com o fornecedor, tendo por objeto a 

integralidade de dívida proveniente de cartão de crédito em aberto, a 

negativação do nome em cadastros restritivos revela exercício regular de 

direito, e não ato ilícito. 2. Diante de tal quadro, é evidente a não 

configuração do dano moral, ainda que a restrição haja indicado o valor 

total da dívida, haja vista que é fato desimportante à solução da 

controvérsia. Isso porque se deve ter em conta a injusta restrição ao 

crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a negativação foi lícita e 

decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, segundo a documentação 

de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, existiam ao tempo da 

negativação, restrições anteriores, sem qualquer notícia nos autos de que 

seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, na Súmula n. 385 do e. 

Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 
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fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios da 

gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Insta 

consignar que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Por fim, tenho 

por caracterizada a litigância de má-fé por parte da autora, ao passo que 

nega relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em evidente 

alteração da verdade dos fatos. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA 

JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. 

Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois salários 

mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante art. 81, 

§ 2º do CPC. Também OPINO pela condenação da Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, no montante sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais). À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005234-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CAMARGO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005234-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITO CAMARGO DE FIGUEIREDO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Quanto ao pedido contido no evento 

25355609, OPINO pelo seu não acolhimento, uma vez que alvitrado pela 

Reclamada a utilização de litigância de má-fé por parte da demandante. A 

nova redação do enunciado 90 do FONAJE estabelece que: ENUNCIADO 

90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Isto posto, procedo ao exame do mérito. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, inclusive de natureza 

pericial, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. O cerne da questão consiste em verificar se a 

inclusão do nome da parte reclamante no rol dos maus pagadores foi 

indevida, e principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. 

Verifico no presente caso que cabia à reclamada impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados aos autos, onde apresentou 

documentação comprobatória devidamente assinada, suficiente para 

comprovar a existência de relação negocial entre as partes. Desta forma, 

restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, 

de fato, a parte autora contratou os serviços da empresa Reclamada, 

sendo a negativação devida. O conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome da parte reclamante junto aos órgãos de proteção 

ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Comprovada a 

relação jurídica entre as partes, cabia, portanto, a reclamante demonstrar 

o pagamento das faturas apontadas como em débito, o que não o fez. 

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Colaciono jurisprudência 

sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO 

NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE 

TELEFONIA NÃO COMPROVADO (ART. 333, I, DO CDC). DÍVIDA 

EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor não se 

desincumbiu do ônus da prova no que tange aos pedidos de cancelamento 

do serviço de telefonia, motivo pelo qual se impõe o dever de serem 

afastados os danos morais. 2. Recurso conhecido e improvido. Sentença 

mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento 

servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condenado o 

Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), ficando a 

exigibilidade suspensa ante a gratuidade de Justiça deferida. (Acórdão 

n.665854, 20120111127290ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA 

DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

INADIMPLEMENTO. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS 

RESTRITIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso o inadimplemento do consumidor, que 

deixou de efetuar o pagamento de uma das parcelas objeto de acordo 

extrajudicial anterior realizado com o fornecedor, tendo por objeto a 

integralidade de dívida proveniente de cartão de crédito em aberto, a 

negativação do nome em cadastros restritivos revela exercício regular de 

direito, e não ato ilícito. 2. Diante de tal quadro, é evidente a não 

configuração do dano moral, ainda que a restrição haja indicado o valor 

total da dívida, haja vista que é fato desimportante à solução da 

controvérsia. Isso porque se deve ter em conta a injusta restrição ao 

crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a negativação foi lícita e 

decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, segundo a documentação 

de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, existiam ao tempo da 

negativação, restrições anteriores, sem qualquer notícia nos autos de que 

seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, na Súmula n. 385 do e. 

Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios da 

gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Insta 

consignar que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Por fim, tenho 

por caracterizada a litigância de má-fé por parte da autora, ao passo que 

nega relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em evidente 

alteração da verdade dos fatos. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA 

JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. 

Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois salários 

mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante art. 81, 

§ 2º do CPC. Também OPINO pela condenação da Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 
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5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, no montante sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais). À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011795-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI CELSO MENDES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERIS FILLIPE OLIVEIRA OAB - MT25112/O (ADVOGADO(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236/O-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011795-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WANDERLEI CELSO MENDES JUNIOR REQUERIDO: 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. É 

imperoso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Diz a parte reclamante que adquiriu máquina de cartão junto a 

empresa reclamada, onde realizou saque no valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), entretanto, devido a erro operacional, não 

fora possível o efetivo saque do valor, porem em seu saldo junto a conta, 

tal valor havia sido debitado. Alega que no mesmo momento requereu junto 

a reclamada a restituição dos valores, de modo que o valor fora estornado 

tão somente 10 (dez) dias após o ocorrido. Requer, por fim, indenização 

por danos morais. Pois bem. Não obstante se tratar de relação de 

consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões 

específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde 

a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência. Ora, não se pode transformar a 

técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. Outro não é o entendimento do mestre Fredie 

Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por 

vislumbrar uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, 

faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que 

eventualmente alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito 

do consumidor, é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse 

judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos 

requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve 

fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles 

expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para todos os 

fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois 

acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de provar negativa 

absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” In casu, haja vista o 

devido ressarcimento do valor em momento anterior a propositura da 

demanda, não há que se falar em indenização por danos materiais. Com 

relação aos supostos danos na esfera extrapatrimonial, entendo que 

cabia ao autor a comprovação dos danos alegados, o que não o fez, não 

colacionando qualquer documentação hábil a comprovar o alegado. Com 

efeito, entendo que o prazo para resolução da questão por parte da 

empresa reclamada, qual seja 10 (dez) dias, não é suficiente para 

unicamente comprovar qualquer dano, de modo que o ocorrido não fora 

suficiente para romper a esfera do mero aborrecimento. Logo, não se 

desincumbindo de seu ônus probatório, quanto aos danos alegados, tenho 

pela inexistência de pretensão indenizatória de qualquer natureza, o que 

implica na total improcedência da demanda. Ante ao exposto e por tudo 

que dos autos consta, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo 

Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pleito, haja vista não vislumbrar a 

existência de falhas na prestação dos serviços da Reclamada. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e 

art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010650-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERSON FARIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORHAYNE LUIZA PEREIRA OAB - MT24980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMOS AUTOMOVEIS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITO CESAR SOARES ADDOA OAB - MT0003943A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010650-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KLEVERSON FARIA GOMES REQUERIDO: PRIMOS 

AUTOMOVEIS EIRELI - ME Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Sem preliminares, passo à análise do mérito. Trata-se 

de reclamatória indenizatória onde objetiva a parte autora a condenação 

da Reclamada a pagar-lhe indenização por danos materiais e morais em 

virtude de suposto descumprimento contratual. Alega o reclamante que 

adquiriu veículo junto a reclamada, sendo que a transferência do veículo 

supostamente seria responsabilidade da reclamada. Alega ainda que em 

virtude de infrações ocorridas anteriormente a compra do veículo, teve 

sua motocicleta apreendida. Ao fim, requer a restituição dos valores 

pagos para a liberação do veículo, bem como indenização por danos 

morais, Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Não obstante se tratar 

de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser 

aplicada em questões específicas e desde que presente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência. Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, 

que ensina: “Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar 

uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, faça prova 

tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente 

alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, 

é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que 

exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo 

Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou 

fatos específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a 

inversão do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao 

consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando 

sobre o fornecedor o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o 

que é imposição diabólica.” In casu, o Reclamante não se desincumbiu de 

seu ônus probatório, cabendo a este demonstrar a existência de qualquer 

falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela. Com 

efeito, o reclamante alega que efetuou pagamento de valores para que a 

reclamada procedesse com a transferência do veículo, entretanto, não 

colaciona qualquer documentação hábil a comprovar o alegado. Ademais, 

tal alegação se mostra contraria a documentação colaciona pelo próprio 

autor, haja vista que este junta aos autos CRV devidamente assinado, de 

modo que, ainda que exista a responsabilidade da empresa no 

procedimento de transferência, impossibilitada se encontrava, haja vista 
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que a documentação necessária se encontra em posse do autor. De outro 

norte, para que o autor procedesse a transferência por conta própria, 

bastava que tao somente se dirigisse ao DETRAN com o CRV que já 

detinha a posse, o que não o fez por 02 (dois) anos. Ademais, a 

reclamada confessa a responsabilidade por uma das infrações apontadas 

pelo autor, enquanto que pelas demais, entendo que prejudicado os 

pedidos autorais. Com efeito, a parte autora alega que teve a moto 

apreendida em razão de infrações anteriores a aquisição do veículo. 

Ocorre que no ordenamento jurídico pátrio, inexiste qualquer infração de 

transito passível de apreensão em momento posterior a sua ocorrência, de 

modo que a apreensão veicular se dá por infrações atuais, de modo que o 

veículo não possa se encontrar circulando devido ao estado em que se 

encontra (ou seu condutor). Ademais, consta-se dos extratos 

colacionados pela reclamada que a apreensão se deu em razão de 

ausência de licenciamento para o ano 2019, de modo que, haja vista a 

aquisição do veiculo ter se dado em 2017, inexistente a responsabilidade 

da empresa sob tal ilícito. Logo, não se desincumbindo de seu ônus 

probatório, quanto à alegada falha na prestação de serviço, tenho pela 

inexistência de qualquer ato danoso promovido pela Reclamada, o que 

implica na total improcedência da demanda. Ante ao exposto e por tudo 

que dos autos consta, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo 

Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDENCIA do pleito, CONDENANDO a 

reclamada ao pagamento de R$ 991,24 (novecentos e noventa e um reais 

e vinte e quatro centavos), valor este que deve ser devidamente 

atualizado e acrescido de juros legais no importe de 1% (um porcento) 

a.m, a contar do respectivo pagamento. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. P. I. C. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Felipe Fernandes Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010781-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SCAMPINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO OAB - MT18880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010781-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANO SCAMPINI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Alega o autor que é correntista do presente banco reclamado, onde fora 

surpreendido com o recebimento de comunicação de que a instituição 

financeira estaria rompendo o serviço contratado, de modo que sua conta 

seria cancelada. Alega que o cancelamento se deu de forma unilateral e 

sem qualquer motivo plausível. Ao fim, requer a condenação da instituição 

para que seja impedida de cancelar a contar bancaria em comento, bem 

como indenização por danos morais. Em sede de contestação, a 

reclamada alega que a decisão de cancelamento da conta se deu como 

prevenção a ilícitos financeiros, haja vista que o reclamante é investigado 

em operações policiais. Pois bem. O cancelamento da conta poupança do 

reclamante, é fato incontroverso nos autos. Alega a parte reclamada que 

o bloqueio da conta corrente se deu de forma por questões de segurança, 

haja vista que a conta poupança em nome da requerente fora 

supostamente utilizada para cometimento de ilícito. Aduz ainda que adota 

esta pratica para a prevenção de fraudes financeiras, impedir a lavagem 

de dinheiro, entre outros. Entendo como legitima e correta a política da 

empresa neste ponto, haja vista que cabe a esta zelar pela segurança de 

seus usuários. Com efeito, a medida serve para que, em casos de 

comprovado delito, os danos da vítima sejam amenizados. Ademais, sendo 

medida facilmente reversível, não entendo como abuso de direito. 

Outrossim, impera no ordenamento jurídico a máxima a respeito da 

liberdade de contratar, de modo que a instituição financeira não é obrigada 

a manter o contrato com quem quer que seja, inexistindo ilegalidade no 

rompimento contratual. Cumpre ressaltar que houve prévio aviso, de modo 

que teve o requerente tempo hábil para que pudesse se preparar de modo 

a evitar danos morais. Ressalta-se também que, devido a este prévio 

comunicado, nenhum valor pertencente ao reclamante se encontra 

bloqueado. Logo, tenho pela inexistência de falha na prestação dos 

serviços da Reclamada, na medida em que esta procedeu com bloqueio de 

conta corrente de forma não arbitraria e nem mesmo abusiva, não 

havendo que se falar em ato ilicito por parte da reclamada, e via de 

consequência, também não há que se falar em indenização por danos 

morais. Isto posto, com fundamento no Artigo 487, I, do CPC, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003709-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003709-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO LOPES DE CASTRO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. A negativação nos órgãos de proteção ao crédito é fato 

incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o débito 

é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento 

comprobatório da regularidade dos débitos. Assim, o apontamento dos 

dados da parte reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Insta ressaltar que a responsabilidade de referida reclamada 

como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a reclamante. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil 

Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 
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ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 

385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, 

do novo Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR 

inexistente a dívida objeto da presente demanda, bem como condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC-IBGE) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. A correção incide a contar da prolação da sentença 

enquanto que os juros moratórios decorrem do ato danoso (negativação), 

ao teor das sumulas 362 e 54 STJ. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002628-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS BARCELO DE ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT17626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Certidão de Tempestividade Recursal Certifico que o 

Recurso Inominado (id. 27345650), bem como o preparo (id. 27401903) foi 

interposto tempestivamente, contudo o Recurso Inominado (id. 27568008) 

foi interposto intempestivamente, tendo em vista que a r. Sentença foi 

publicada em 28/11/2018 no DJE, findando o prazo em 12/12/2019. Em 

tempo, procedo a intimação da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 

MARCOS FERREIRA GIRAO JUNIOR Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 TELEFONE: (65) 33138000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010109-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY MARIA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010109-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SHIRLEY MARIA DE CASTRO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Não havendo preliminares especificas arguidas pelas partes, 

passo a analise do mérito da controvérsia dos autos, o qual verifico ser 

desnecessária a produção de prova em audiência de instrução e 

julgamento, eis que as provas documentais acostadas ao caderno 

processual são suficientes, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois bem. Pleiteia 

a Autora indenização por danos morais decorrente de desvio de rota do 

voo e atraso em novo embarque por cancelamento de voo inicialmente 

contratado. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. A parte Ré apresentou 

contestação, postulando a improcedência dos pedidos da Autora. A 

Autora apresentaram impugnação a contestação, reiterando-se os 

pedidos da petição inicial. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova, razão pela qual OPINO por deferir a inversão da ônus da 

prova em favor da Autora. DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto 

controvertido da presente demanda consiste na falha da prestação de 

serviço, o fato de o voo da Autora ter sido cancelado em virtude de 
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suposto mau tempo, chegando a Autora em seu destino final com atraso 

de superior a 10 (dez) horas. Em sua defesa a Ré alega mau tempo para o 

cancelamento do voo, contudo, sem apresentar aos autos qualquer prova 

a descaracterizar o direito da Autora, sendo evidente que a informação 

trazida como motivo de cancelamento registrado no site da ANAC, sequer 

refere-se ao voo da Autora, o qual possuía a numeração de 2458, e a Ré 

trouxe informações do voo de numero 5047. Assim, uma vez que a lei 

consumerista adota a teoria do risco da atividade, estabelecendo para os 

fornecedores em geral a responsabilidade civil objetiva, de forma que o 

transportador, como prestador do serviço que é, está enquadrado no art. 

14 do CDC, cujo §3º não incluiu como excludente do nexo de causalidade 

o caso fortuito e nem a força maior, o dever de indenizar é medida que se 

impõe. Na verdade, ainda que a força maior e o caso fortuito não possam 

ser antecipados, não fica elidida a responsabilidade do transportador, já 

que o risco da atividade implica na obrigação imposta ao empresário para 

que ele faça um cálculo, da melhor forma possível das várias 

possibilidades de ocorrências que possam afetar o seu negócio. Destarte, 

ainda que o transporte aéreo seja afetado por evento climático, o 

transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que 

sofreram danos porque o fenômeno climático, que, aliás, ocorrem 

constantemente, são integrantes típicos dos riscos de sua atividade. 

Aliado ainda, a Ré não prova que o desvio de rota se deu em decorrência 

de mau tempo, bem como está evidente que não foi prestada qualquer 

assistência a Autora para minimizar os danos causados. Impositiva, 

portanto, a conclusão de que houve falha na prestação do serviço da Ré, 

situação para a qual não concorreu o Autor que, inegavelmente, tiveram 

transtornos, frustrações e aborrecimentos que não podem ser 

considerados meros dissabores do cotidiano, como registra a 

contestação, conforme pacífica orientação jurisprudencial: Número do 

processo: 1.0625.07.074761-7/001(1) Relator: MARCOS LINCOLN Data do 

Julgamento: 02/12/2008 Data da Publicação: 23/01/2009 EMENTA: 

INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA AÉREA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VÔO. 

DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. Na 

apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte 

aéreo, incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos relativos à 

prestação de serviços. Os transtornos ocasionados pela alteração 

unilateral do horário do vôo por parte da empresa aérea ultrapassam a 

esfera dos meros aborrecimentos, ensejando a indenização não só pelos 

danos materiais, mas, também, pelo prejuízo moral. Recurso principal 

parcialmente provido e recurso adesivo integralmente provido. Súmula: 

DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PRINCIPAL E DERAM 

PROVIMENTO INTEGRAL AO ADESIVO. Finalmente, devo registrar que em 

se tratando de dano moral puro, não há necessidade da comprovação da 

repercussão patrimonial do dano, basta a sua ocorrência, conforme 

orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem repercussão 

no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela 

ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a 

indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é necessária, na forma do art. 5º, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. DA 

QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO por deferir a inversão do ônus da prova em favor da 

Autora. 2. OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial, eis que comprovados o ato ilícito praticado pelo Réu e 

os danos suportados pelo Autor, para nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15, para CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização, na 

proporção de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a 

correção monetária a partir desta data. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo , na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021483-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL QUEIROZ DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021483-25.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL 

QUEIROZ DE FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA, MARCELO KAIQUE PURIFICACAO 

DE SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009240-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCCIANE TITO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009240-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCCIANE TITO PINHEIRO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Não havendo preliminares especificas arguidas pelas partes, 

passo a analise do mérito da controvérsia dos autos, o qual verifico ser 

desnecessária a produção de prova em audiência de instrução e 

julgamento, eis que as provas documentais acostadas ao caderno 

processual são suficientes, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois bem. Pleiteia 

o Autor indenização por danos morais e materiais decorrentes de desvio 

de rota do voo e atraso em novo embarque por cancelamento de voo 

inicialmente contratado. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. A parte Ré 

apresentou contestação, postulando a improcedência dos pedidos da 

Autora. O Autor apresenta impugnação a contestação, reiterando-se os 

pedidos da petição inicial. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 
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17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova, razão pela qual OPINO por deferir a inversão da ônus da 

prova em favor do Autor. DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto 

controvertido da presente demanda consiste na falha da prestação de 

serviço, o fato de o voo do Autor ter sido cancelado em virtude de 

suposto mau tempo, chegando o Autor em seu destino final com atraso de 

superior a 14 (quatorze) horas. Em sua defesa a Ré alega mau tempo para 

o cancelamento do voo, bem como que realocaria o Autor para seguir 

viagem em voo no mesmo dia, contudo, por questões pessoais, o Autor 

optou por seguir viagem no dia seguinte no voo AD4293, sendo que a Ré 

reacomodaria o Autor para seguir em voo no mesmo dia, 

consequentemente, chegaria ao seu destino em horário com atraso 

razoável. Ocorre que, a Ré não apresenta aos autos qualquer prova a 

descaracterizar o direito do Autor, essencialmente, por inexistir nos autos 

qualquer documento a comprovar que o Autor foi quem requereu a 

alteração de seu voo para o dia seguinte, com a sua regular assinatura. 

Assim, uma vez que a lei consumerista adota a teoria do risco da 

atividade, estabelecendo para os fornecedores em geral a 

responsabilidade civil objetiva, de forma que o transportador, como 

prestador do serviço que é, está enquadrado no art. 14 do CDC, cujo §3º 

não incluiu como excludente do nexo de causalidade o caso fortuito e nem 

a força maior, o dever de indenizar é medida que se impõe. Na verdade, 

ainda que a força maior e o caso fortuito não possam ser antecipados, 

não fica elidida a responsabilidade do transportador, já que o risco da 

atividade implica na obrigação imposta ao empresário para que ele faça um 

cálculo, da melhor forma possível das várias possibilidades de 

ocorrências que possam afetar o seu negócio. Destarte, ainda que o 

transporte aéreo seja afetado por evento climático, o transportador não 

pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque 

o fenômeno climático, que, aliás, ocorrem constantemente, são integrantes 

típicos dos riscos de sua atividade. Aliado ainda, a Ré não prova que o 

desvio de rota se deu em decorrência de mau tempo, bem como está 

evidente que não foi prestada qualquer assistência a Autora para 

minimizar os danos causados. Impositiva, portanto, a conclusão de que 

houve falha na prestação do serviço da Ré, situação para a qual não 

concorreu o Autor que, inegavelmente, tiveram transtornos, frustrações e 

aborrecimentos que não podem ser considerados meros dissabores do 

cotidiano, como registra a contestação, conforme pacífica orientação 

jurisprudencial: Número do processo: 1.0625.07.074761-7/001(1) Relator: 

MARCOS LINCOLN Data do Julgamento: 02/12/2008 Data da Publicação: 

23/01/2009 EMENTA: INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

EMPRESA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALTERAÇÃO DO 

HORÁRIO DO VÔO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER 

DE INDENIZAR. Na apuração da responsabilidade da prestadora de 

serviços de transporte aéreo, incide a regra inserta no art. 14 do CDC, 

segundo a qual o fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos 

relativos à prestação de serviços. Os transtornos ocasionados pela 

alteração unilateral do horário do vôo por parte da empresa aérea 

ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, ensejando a indenização 

não só pelos danos materiais, mas, também, pelo prejuízo moral. Recurso 

principal parcialmente provido e recurso adesivo integralmente provido. 

Súmula: DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PRINCIPAL E 

DERAM PROVIMENTO INTEGRAL AO ADESIVO. Finalmente, devo registrar 

que em se tratando de dano moral puro, não há necessidade da 

comprovação da repercussão patrimonial do dano, basta a sua 

ocorrência, conforme orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente 

moral, sem repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele 

existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante 

para justificar a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 

681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, 

provada a ofensa e o dano moral sua reparação é necessária, na forma 

do art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes 

do Código Civil. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange 

ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que 

para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 8.000,00 (oito mil reais). DOS DANOS MATERIAIS O 

Autor comprova o valor que gastou para a sua hospedagem e alimentação 

no montante de R$ 342,80 (trezentos e quarenta e dois reais e oitenta 

centavos), conforme recibos de ID n. 24253579 e 24253580, contudo, o 

seu pleito se limita ao valor de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois 

reais), razão pela qual OPINO por condenar a Ré a proceder com o 

pagamento do valor de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais), a 

titulo de dano material. Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após 

a análise da versão fática trazida por ambas as partes: 1. OPINO por 

deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor. 2. OPINO POR 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, eis 

que comprovados o ato ilícito praticado pelo Réu e os danos suportados 

pelo Autor, para nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para CONDENAR a 

Ré ao pagamento de indenização, na proporção de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta 

data. Ainda ao pagamento a titulo de danos materiais, no valor de R$ 

342,00 (trezentos e quarenta e dois reais), corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde a citação e a correção monetária a partir do desembolso. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Luiz Gustavo Derze 

Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo , 

na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021504-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE OLIVEIRA DE CASTRO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021504-98.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIMEIRE 

OLIVEIRA DE CASTRO GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR POLO PASSIVO: CLARO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004007-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FIDEL CORREA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINI CORREA DA SILVA OAB - MT24370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 10:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 
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ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021509-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARA DOS SANTOS MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021509-23.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SARA DOS 

SANTOS MORAES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMANUEL 

TORRES FRANCA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021523-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO PACELIUKA DE CAPRIO CARDOVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021523-07.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GIULIANO 

PACELIUKA DE CAPRIO CARDOVANI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE POLO PASSIVO: SKY BRASIL 

SERVICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021526-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGINA DOS SANTOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021526-59.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GEORGINA DOS 

SANTOS BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO PAN 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021539-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESIEL DANTAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021539-58.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JESIEL DANTAS 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021545-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO JUNIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (INVENTARIADO)

 

PROCESSO n. 1021545-65.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANO JUNIO 

PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO AMORIM 

DE ARRUDA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021553-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LEMOS SOARES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021553-42.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:APARECIDA 

LEMOS SOARES ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021560-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA CRUZ E SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA ROGERIA SOUZA CANDIDO CARGNELUTTI OAB - MT15949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021560-34.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA MARIA DA 

CRUZ E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CYNTIA ROGERIA 

SOUZA CANDIDO CARGNELUTTI POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014492-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEUZA FELIPE DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014492-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDINEUZA FELIPE DE AZEVEDO REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em 

cumprimento à determinação proferida no id. 25561111, a parte autora 

apresenta o histórico das faturas questionadas na presente lide (id. 

27505505), o qual aponta como pessoa proprietária/titular da matrícula n.º 

422167-2, a Sra. Luiza Vieira de Almeida, o que diverge, portanto, das 

alegações constantes da peça inicial. Assim, nos termos do artigo 321, 

“caput” e parágrafo único, do CPC, INTIME-SE, novamente, a parte 

promovente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer a divergência 

acima e, se necessário, juntar os documentos legíveis e atualizados que 

comprovem os fatos alegados, a fim de possibilitar a análise do pedido, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, do CPC). Vencido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem conclusos para pedido de urgência. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário Cuiabá, MT, 18 de 

dezembro de 2019. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009506-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRES THAIS LINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 07/11/2019 Hora: 09:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021186-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR JOSE SOARES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021186-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: OSCAR JOSE SOARES DO PRADO REQUERIDO: 

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Vistos, etc. Do exame dos 

autos, verifica-se que a petição inicial está desacompanhada de 

documentos hábeis a instruir a reclamação dela constante, o que 

impossibilita a providência liminar requerida. Assim, nos termos do artigo 

321, “caput” e parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os documentos abaixo arrolados, a 

fim de possibilitar a análise do pedido, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 330, do CPC). 1. Procuração legível e atualizada, a qual outorga 

poderes ao patrono, devidamente assinada pela parte promovente; 2. 

Cópia legível, completa e atualizada do comprovante de endereço (água, 

luz, telefone) em seu nome, ou, caso esteja em nome de terceiro, 

comprovante do vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado. 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para 

pedido de urgência. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

Cuiabá, MT, 18 de dezembro de 2019. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1040620-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CLAUDIO RODRIGUES SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CLAUDIO RODRIGUES SILVA OAB - MT22237/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1040620-67.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 8.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

JEAN CLAUDIO RODRIGUES SILVA Endereço: RUA CAPITÃO IPORA, 138, 

PICO DO AMOR, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-090 POLO PASSIVO: Nome: 

LOJAS RIACHUELO SA Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 139, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-601 DESTINATÁRIO: Senhor(a) 

REQUERENTE - JEAN CLAUDIO RODRIGUES SILVA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/11/2019 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 18 de outubro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021433-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALENI GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 09:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021574-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA DENIS SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021574-18.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LILIA DENIS 

SOUSA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

CONCEICAO PAULO, WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA POLO PASSIVO: OI 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007665-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE WAYDA DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 09:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021588-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBERSON PIRES CORREA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021588-02.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO PASSIVO: EBERSON PIRES 

CORREA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016421-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA TOMAZ ZANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT15728-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REQUERIDO)

UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA MARTINS GOMES OAB - MG0085907A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016421-04.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUIZA TOMAZ ZANELLA REQUERIDO: UNIMED VALE DO ACO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BEM BENEFICIOS 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para que, em 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do petitório de ID 

26576628. Intime-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007536-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULIO TAVARES DA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGAR TELECOM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAYARA MARQUES SANTOS OAB - MG176403 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 28/10/2019 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011652-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA HELENA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA NEVES ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA DA SILVA RIBEIRO OAB - MT10242-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/11/2019 Hora: 17:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021622-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA MORAIS DO ROSARIO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021622-74.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 
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SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: CAMILA 

MORAIS DO ROSARIO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021625-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS VICTORIA DOS SANTOS NUNES CAMARGO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021625-29.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: THAIS 

VICTORIA DOS SANTOS NUNES CAMARGO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021637-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRYELLE CRYSTINA PEREIRA MOEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021637-43.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: ADRYELLE 

CRYSTINA PEREIRA MOEIRA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021645-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SIMONATO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021645-20.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA 

SIMONATO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA 

DE ALMEIDA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015196-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO BOURET DE MELO NETO (EXECUTADO)

TANIA DIAS MARCELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015196-46.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES EXECUTADO: ERNESTO 

BOURET DE MELO NETO, TANIA DIAS MARCELO Vistos, etc. Do exame 

dos autos, observo que, em se tratando de execução de débitos de 

condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, 

assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo 

citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada a 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão 

(na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica 

registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015325-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAF DIEGO DE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015325-51.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME 

EXECUTADO: ALAF DIEGO DE CAMARGO Vistos, etc. I- Trata-se de 

execução de título extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que 

apresente o original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 

126, do FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. III- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. IV- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 
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exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014762-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MONTREAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALIA FRANCA DE CARVALHO GUIA (EXECUTADO)

RAFAEL LAURO NEVES E GUIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014762-57.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MONTREAL EXECUTADO: 

RAFAEL LAURO NEVES E GUIA, NATHALIA FRANCA DE CARVALHO 

GUIA Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se tratando de 

execução de débitos de condomínio, impossível a apresentação do título 

extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para que, no 

prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. II- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015884-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONI SANTIAGO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015884-08.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: LEONI 

SANTIAGO DA SILVA Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título 

extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o 

original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do 

FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito 

será digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou 

prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015682-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V.A.SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI OAB - MT27357/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER LUIS BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015682-31.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V.A.SILVA - ME EXECUTADO: KLEBER LUIS BRANDAO 

Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título extrajudicial. Assim, intime-se 

o exequente, a fim de que apresente o original do título, na Secretaria da 

Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para que ele seja carimbado, conforme 

determinado no Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). II- 

Após, cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. III- Havendo 

citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- Efetivada a 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão 

(na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- 

Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015963-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SILVA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015963-84.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES EXECUTADO: 

LEONARDO SILVA NEVES Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, 

em se tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 
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após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014562-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA KARLA ROCHA (EXECUTADO)

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014562-50.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS ITALIA EXECUTADO: MAIVANDDER 

RICARDO PEREIRA FARIAS, VANESSA KARLA ROCHA Vistos, etc. Do 

exame dos autos, observo que, em se tratando de execução de débitos 

de condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em 

cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) 

dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- 

Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena 

de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada 

a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a 

conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015953-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA ARABI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015953-40.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES EXECUTADO: SAMARA 

ARABI Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se tratando de 

execução de débitos de condomínio, impossível a apresentação do título 

extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para que, no 

prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. II- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015514-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NAZARE DA COSTA RODRIGUES (EXECUTADO)

FRANCISLENE DA COSTA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015514-29.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: MARIA 

NAZARE DA COSTA RODRIGUES, FRANCISLENE DA COSTA RODRIGUES 

Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título extrajudicial. Assim, intime-se 

o exequente, a fim de que apresente o original do título, na Secretaria da 

Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para que ele seja carimbado, conforme 

determinado no Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). II- 

Após, cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. III- Havendo 

citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- Efetivada a 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão 

(na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- 

Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015790-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARIA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015790-60.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA EXECUTADO: 

REGINA MARIA DE JESUS Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, 

em se tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 
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§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015970-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEULINE ASSUNCAO SOUZA DOMINGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015970-76.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES EXECUTADO: SEULINE 

ASSUNCAO SOUZA DOMINGUES DA SILVA Vistos, etc. Do exame dos 

autos, observo que, em se tratando de execução de débitos de 

condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, 

assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo 

citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada a 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão 

(na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica 

registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016016-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO SANTOS DA GAMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016016-65.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA EXECUTADO: 

AGUINALDO SANTOS DA GAMA Vistos, etc. Do exame dos autos, 

observo que, em se tratando de execução de débitos de condomínio, 

impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- 

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo citação e 

efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016113-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BASTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016113-65.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MAYCON RODRIGO KELM EXECUTADO: LUIZ HENRIQUE 

BASTOS Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título extrajudicial. Assim, 

intime-se o exequente, a fim de que apresente o original do título, na 

Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para que ele seja 

carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em 

execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será 

digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo 

assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro 

– Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, no prazo 

de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011591-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL MARQUES DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GREICE DA CONCEICAO OAB - MT148335-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR BARBOSA ROSALINO (EXECUTADO)

FABIANE CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011591-92.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ROSENIL MARQUES DA CONCEICAO EXECUTADO: FABIANE 

CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO, AGENOR BARBOSA ROSALINO 

Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título extrajudicial. Assim, intime-se 

o exequente, a fim de que apresente o original do título, na Secretaria da 

Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para que ele seja carimbado, conforme 

determinado no Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). II- 

Após, cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. III- Havendo 

citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- Efetivada a 
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citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão 

(na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- 

Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016624-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL HAKIM KHALIL OKDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT13008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA BENEDITA DA MOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016624-63.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ABDEL HAKIM KHALIL OKDE EXECUTADO: ROSA BENEDITA 

DA MOTA Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título extrajudicial. 

Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o original do título, 

na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para que ele seja 

carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em 

execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será 

digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo 

assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro 

– Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, no prazo 

de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015667-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DOS SANTOS MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015667-62.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

WESLEY DOS SANTOS MARQUES Vistos, etc. I- Trata-se de execução de 

título extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o 

original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do 

FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito 

será digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou 

prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016733-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DOS ACORES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH OAB - MT5860-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ DE AMORIM SILVA (EXECUTADO)

ROBERTA DYURI HAMASATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016733-77.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DOS ACORES 

EXECUTADO: JORGE LUIZ DE AMORIM SILVA, ROBERTA DYURI 

HAMASATO Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se 

tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017555-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ROCHA DOMINGOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017555-66.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: WARLEN LEMES DA SILVA EXECUTADO: CRISTIANO 

ROCHA DOMINGOS Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título 

extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o 
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original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do 

FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito 

será digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou 

prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016154-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016154-32.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO 

CAMPESTRE VIVENDAS MANOA EXECUTADO: FABIANA ALVES DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se tratando 

de execução de débitos de condomínio, impossível a apresentação do 

título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para 

que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. II- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016203-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON XAVIER DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016203-73.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO 

CAMPESTRE VIVENDAS MANOA EXECUTADO: ANDERSON XAVIER DOS 

SANTOS Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição inicial 

está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a reclamação dela 

constante, o que impossibilita a providência requerida. Nos termos do art. 

321, caput e parágrafo único do CPC/2015, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia legível e completa de 

documentos que comprovem o vínculo do executado com o imóvel 

(contrato de compra e venda finalizado (assinado) ou certidão de inteiro 

teor do imóvel), a fim de possibilitar a análise do pedido, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330, CPC); Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016816-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENNY CLEIA DE ASSIS RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016816-93.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: ENNY CLEIA 

DE ASSIS RAMOS Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título 

extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o 

original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do 

FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito 

será digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou 

prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017393-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISIELY APARECIDA LIMA DE ASSIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017393-71.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: 

ISIELY APARECIDA LIMA DE ASSIS Vistos, etc. I- Trata-se de execução 

de título extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que 

apresente o original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 

126, do FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 
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conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. III- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. IV- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018946-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO JARDIM ANTARTICA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURVALINA DE ARRUDA AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018946-56.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO JARDIM ANTARTICA EXECUTADO: 

DURVALINA DE ARRUDA AMORIM Vistos, etc. Do exame dos autos, 

verifica-se que a petição inicial está desacompanhada de documentos 

hábeis a instruir a reclamação dela constante, o que impossibilita a 

providência requerida. Nos termos do art. 321, caput e parágrafo único do 

CPC/2015, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente cópia legível e completa de documentos que comprovem o 

vínculo do executado com o imóvel (contrato de compra e venda finalizado 

(assinado) ou certidão de inteiro teor do imóvel), a fim de possibilitar a 

análise do pedido, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC); 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017425-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO WILLAME BEZERRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017425-76.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA EXECUTADO: 

FRANCISCO WILLAME BEZERRA DA SILVA Vistos, etc. Do exame dos 

autos, observo que, em se tratando de execução de débitos de 

condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, 

assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo 

citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada a 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão 

(na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica 

registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017209-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE ALVES DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017209-18.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO 

CAMPESTRE VIVENDAS MANOA EXECUTADO: ELIETE ALVES DE 

CASTRO Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se tratando 

de execução de débitos de condomínio, impossível a apresentação do 

título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para 

que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. II- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019504-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DA SERRA II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DEIJAI SILVA VIEIRA FERRAZ (EXECUTADO)

PATRICIA VIEIRA FERRAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019504-28.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO MORADA DA SERRA II EXECUTADO: PATRICIA 

VIEIRA FERRAZ, ANTONIO DEIJAI SILVA VIEIRA FERRAZ Vistos, etc. Do 

exame dos autos, observo que, em se tratando de execução de débitos 

de condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em 

cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) 

dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- 

Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena 

de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada 

a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a 

conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 
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Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019418-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA (EXECUTADO)

WELBDO KLEBER DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019418-57.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI EXECUTADO: 

FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA, WELBDO KLEBER DE SOUZA 

Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título extrajudicial. Assim, intime-se 

o exequente, a fim de que apresente o original do título, na Secretaria da 

Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para que ele seja carimbado, conforme 

determinado no Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). II- 

Após, cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. III- Havendo 

citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- Efetivada a 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão 

(na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- 

Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020939-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V.A.C. RIBEIRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT24799-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENDA DA SILVA GALDINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020939-37.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V.A.C. RIBEIRO - ME EXECUTADO: BRENDA DA SILVA 

GALDINO Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título extrajudicial. 

Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o original do título, 

na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para que ele seja 

carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em 

execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será 

digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo 

assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro 

– Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, no prazo 

de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019342-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019342-33.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE EXECUTADO: CARLOS 

ROBERTO PEREIRA Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se 

tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020107-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CLEBER GATI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020107-04.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA 

EXECUTADO: ROGERIO CLEBER GATI Vistos, etc. Do exame dos autos, 

verifica-se que a petição inicial está desacompanhada de documentos 

hábeis a instruir a reclamação dela constante, o que impossibilita a 

providência requerida. Nos termos do art. 321, caput e parágrafo único do 

CPC/2015, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente cópia legível e completa de documentos que comprovem o 

vínculo da parte executada com o imóvel (contrato de compra e venda 
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finalizado (assinado) ou certidão de inteiro teor do imóvel), a fim de 

possibilitar a análise do pedido, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

330, CPC); Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018994-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBENIA MARIA BERNARDES GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018994-15.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA EXECUTADO: ALBENIA 

MARIA BERNARDES GARCIA Vistos, etc. Do exame dos autos, observo 

que, em se tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019509-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DA SERRA II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA LUCIA VENTURA CORONEL (EXECUTADO)

AIRTON SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019509-50.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO MORADA DA SERRA II EXECUTADO: AIRTON 

SOARES DA SILVA, ALESSANDRA LUCIA VENTURA CORONEL Vistos, 

etc. Do exame dos autos, observo que, em se tratando de execução de 

débitos de condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em 

cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) 

dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- 

Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena 

de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada 

a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a 

conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019781-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GYANE FIGUEIREDO DE SOUZA AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019781-44.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI EXECUTADO: 

GYANE FIGUEIREDO DE SOUZA AMORIM Vistos, etc. I- Trata-se de 

execução de título extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que 

apresente o original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 

126, do FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. III- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. IV- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019777-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DA SERRA IV (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA GOMES BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019777-07.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO MORADA DA SERRA IV EXECUTADO: NEUZA 

GOMES BEZERRA Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se 

tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 
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requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019893-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

NADIR SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019893-13.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI EXECUTADO: 

NADIR SOUZA DOS SANTOS, ELIANE SOUZA DOS SANTOS Vistos, etc. I- 

Trata-se de execução de título extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, 

a fim de que apresente o original do título, na Secretaria da Vara, no prazo 

de 5 (cinco) dias, para que ele seja carimbado, conforme determinado no 

Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em execução eletrônica de título 

extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original apresentado 

até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou 

retido pela secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se 

a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução. III- Havendo citação e 

efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. IV- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020065-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DOURADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE AUXILIADORA MASSOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020065-52.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DOURADA EXECUTADO: 

MARLENE AUXILIADORA MASSOLI Vistos, etc. Do exame dos autos, 

observo que, em se tratando de execução de débitos de condomínio, 

impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- 

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo citação e 

efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019865-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELE REGINA FERREIRA GOMES (EXECUTADO)

MAICON RONES GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019865-45.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI EXECUTADO: 

MAICON RONES GOMES DA SILVA, MARCIELE REGINA FERREIRA GOMES 

Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título extrajudicial. Assim, intime-se 

o exequente, a fim de que apresente o original do título, na Secretaria da 

Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para que ele seja carimbado, conforme 

determinado no Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). II- 

Após, cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. III- Havendo 

citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- Efetivada a 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão 

(na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- 

Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019937-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN GOIABEIRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANELISE BATISTA FELIPPO ALVES (EXECUTADO)

HERBERT ESDRAS ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019937-32.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO GARDEN GOIABEIRAS EXECUTADO: ANELISE 

BATISTA FELIPPO ALVES, HERBERT ESDRAS ALVES Vistos, etc. Do 

exame dos autos, verifica-se que a petição inicial está desacompanhada 

de documentos hábeis a instruir a reclamação dela constante, o que 

impossibilita a providência requerida. Assim, nos termos do artigo 321, 

“caput” e parágrafo único, do CPC, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar cópia legível do documento de 

identificação pessoal, frente e verso (RG ou CNH), da representante do 

condomínio, bem como procuração legível e atualizada a qual outorga 

poderes ao patrono, devidamente assinada pelo atual 

síndico/representante, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC); 
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Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020281-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA MENDES FORTES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020281-13.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

EXECUTADO: JOAO BATISTA MENDES FORTES JUNIOR Vistos, etc. Do 

exame dos autos, observo que, em se tratando de execução de débitos 

de condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em 

cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) 

dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- 

Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena 

de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada 

a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a 

conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020256-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANUELA MASSOLI REY PARRADO (EXECUTADO)

ALEXANDRA MASSOLI REY PARRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020256-97.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS EXECUTADO: 

MANUELA MASSOLI REY PARRADO, ALEXANDRA MASSOLI REY 

PARRADO Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se tratando 

de execução de débitos de condomínio, impossível a apresentação do 

título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para 

que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. II- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020156-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON JOSE DE CARVALHO (EXECUTADO)

ELIZANGELA MARIA DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020156-45.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

EXECUTADO: WILTON JOSE DE CARVALHO, ELIZANGELA MARIA DE 

VASCONCELOS Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se 

tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020633-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEVERLY OLIVEIRA DE JESUS LIMA (EXECUTADO)

DANILO GADELHA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020633-68.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

EXECUTADO: DANILO GADELHA NEVES, KEVERLY OLIVEIRA DE JESUS 

LIMA Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se tratando de 

execução de débitos de condomínio, impossível a apresentação do título 

extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para que, no 

prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. II- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 
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nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020709-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELMO TADEO NUNES DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020709-92.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA EXECUTADO: 

GISELMO TADEO NUNES DA CUNHA Vistos, etc. Do exame dos autos, 

observo que, em se tratando de execução de débitos de condomínio, 

impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- 

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo citação e 

efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020354-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILLA JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020354-82.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO VILLA JARDIM EXECUTADO: VILLA JARDIM 

INCORPORACOES LTDA Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, 

em se tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020682-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VANETE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020682-12.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA 

EXECUTADO: MARIA VANETE DO NASCIMENTO Vistos, etc. I- Trata-se de 

execução de título extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que 

apresente o original do título (Contrato de confissão de Dívida e 

parcelamento de taxas condominiais), na Secretaria da Vara, no prazo de 

5 (cinco) dias, para que ele seja carimbado, conforme determinado no 

Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em execução eletrônica de título 

extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original apresentado 

até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou 

retido pela secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se 

a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução. III- Havendo citação e 

efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. IV- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020385-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE (EXECUTADO)

VANDERLEIA FAVARETTO TRINDADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020385-05.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS EXECUTADO: JOAO 

MARCELO DE SOUSA TRINDADE, VANDERLEIA FAVARETTO TRINDADE 

Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se tratando de 

execução de débitos de condomínio, impossível a apresentação do título 

extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para que, no 

prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. II- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 
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devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021049-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORFIRIO FERREIRA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021049-36.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA EXECUTADO: 

PORFIRIO FERREIRA DE ARRUDA Vistos, etc. Do exame dos autos, 

observo que, em se tratando de execução de débitos de condomínio, 

impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- 

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo citação e 

efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020286-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PRADO Y PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020286-35.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS EXECUTADO: 

ANTONIO PRADO Y PRADO Vistos, etc. Do exame dos autos, observo 

que, em se tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020158-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCYELE RODRIGUES DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020158-15.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

EXECUTADO: GLAUCYELE RODRIGUES DIAS Vistos, etc. Do exame dos 

autos, verifica-se que a petição inicial está desacompanhada de 

documentos hábeis a instruir a reclamação dela constante, o que 

impossibilita a providência requerida. Nos termos do art. 321, caput e 

parágrafo único do CPC/2015, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente cópia legível e completa de documentos 

que comprovem o vínculo da parte executada com o imóvel (contrato de 

compra e venda finalizado (assinado) ou certidão de inteiro teor do 

imóvel), a fim de possibilitar a análise do pedido, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330, CPC); Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007899-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007899-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: AGEMED 

SAUDE S/A Vistos, etc. OPINO por converter o julgamento em diligência, 

determinando a intimação da parte ré para se manifestar sobre os 

documentos juntados pela autora com a impugnação à contestação (ID nº 

25963276), no prazo de cinco dias. Após, conclusos para sentença. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação. Homologado, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de despacho elaborado pelo Juiz Leigo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se a parte ré como acima 

sugerido. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Após, conclusos para sentença. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020786-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLYGTTON JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 415 de 1000



CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020786-04.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: 

WELLYGTTON JOSE DOS SANTOS Vistos, etc. I- Trata-se de execução 

de título extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que 

apresente o original do título (Contrato de confissão de Dívida e 

parcelamento de taxas condominiais), na Secretaria da Vara, no prazo de 

5 (cinco) dias, para que ele seja carimbado, conforme determinado no 

Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em execução eletrônica de título 

extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original apresentado 

até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou 

retido pela secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se 

a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução. III- Havendo citação e 

efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. IV- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014380-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES SILVA ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014380-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA INES SILVA ANUNCIACAO REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, etc. Defiro o pleito constante do id.: 27110492. 

Designe-se nova data para audiência de conciliação e proceda-se às 

intimações necessárias, visando à realização do ato. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1016728-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LUIZ DE ARAUJO JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMARIO XAVIER VILHALBA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016728-55.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CLAUDIO LUIZ DE ARAUJO JUNIOR EXECUTADO: JUCIMARIO 

XAVIER VILHALBA Vistos, etc. I- Cite-se a parte executada para que, no 

prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. II- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016514-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KHATTYUSCYA ADRYELLE OURIVES ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016514-64.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: 

KHATTYUSCYA ADRYELLE OURIVES ALVES Vistos, etc. I- Trata-se de 

execução de título extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que 

apresente o original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 

126, do FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. III- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. IV- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009652-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

QUALLITYGESTAO SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009652-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: QUALLITYGESTAO SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. OPINO por converter o 

julgamento em diligência, determinando a intimação da parte autora para se 

manifestar sobre a petição de ID nº 26243362 e documentos que a 

incorporam, no prazo de cinco dias. Após, conclusos para sentença. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação. Homologado, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de despacho elaborado pelo Juiz Leigo para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se a parte autora como acima 

sugerido. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Após, conclusos para sentença. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1017579-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO WALL STREET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DA COSTA BARBOSA OAB - MT26411/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ADELIA GIUBERTI SUCENA (EXECUTADO)

JOAQUIM SUCENA RASGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017579-94.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO WALL STREET EXECUTADO: MARIA 

ADELIA GIUBERTI SUCENA, JOAQUIM SUCENA RASGA Vistos, etc. Do 

exame dos autos, observo que, em se tratando de execução de débitos 

de condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em 

cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) 

dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- 

Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena 

de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada 

a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a 

conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018130-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO PAULO STUDIUM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLONILSE IZABEL BONATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018130-74.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO PAULO STUDIUM 

EXECUTADO: CLONILSE IZABEL BONATTO Do exame dos autos, observo 

que, em se tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim, OPINO por 

prosseguir o feito da seguinte forma: I- Cite-se a parte executada para 

que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. II- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação. Homologado, intimem-se as 

partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de despacho elaborado pelo Juiz Leigo 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003988-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAS BOAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DE OLIVEIRA LACERDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

1101 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1003988-65.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VILLAS BOAS EXECUTADO: JAIR DE OLIVEIRA LACERDA Vistos, etc. 

I-Defiro o pleito constante do id.25416900, na forma requerida. Assim, 

proceda-se o Senhor Gestor Judiciário às providências necessárias. II- 

Após, cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. III- Havendo 

citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- Efetivada a 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão 

(na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- 

Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006389-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR PACHECO FOS KERSUL DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006389-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: 

JOAO VICTOR PACHECO FOS KERSUL DE CARVALHO Vistos, etc. Nesta 

data, foi realizada pesquisa, via INFOJUD, com o objetivo de localizar novo 

endereço da parte requerida, todavia o endereço encontrado é o mesmo 

constante nos autos. Diante disso, renove-se a intimação da parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o atual endereço para citação, 

sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito. 

Havendo indicação de endereço, designe-se outra audiência e proceda à 

nova tentativa de citação, bem como às intimações necessárias, visando à 

realização do ato. Decorrido o prazo, sem manifestação, voltem 

conclusos, para os fins devidos. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010856-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON CLEVSON CORREIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 417 de 1000



THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEVERSON LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

A L T RODRIGUES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010856-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAICON CLEVSON CORREIA DE CARVALHO REQUERIDO: 

A L T RODRIGUES EIRELI - ME, KLEVERSON LUIZ DA SILVA Vistos etc. 

OPINO por converter o julgamento em diligência, determinando a intimação 

das rés para se manifestar sobre os documentos juntados com a 

impugnação à contestação (ID 26745291), no prazo de cinco dias. Após, 

designe-se audiência de Instrução e Julgamento. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação. Homologado, intimem-se as partes, através de seus 

patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de despacho elaborado pelo Juiz Leigo para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Intimem-se as rés como acima sugerido. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Após, 

designe-se audiência de Instrução e Julgamento. Maria Aparecida Ferreira 

Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017504-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMO PEAGUDO DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017504-55.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA EXECUTADO: 

VILMO PEAGUDO DE FREITAS Vistos, etc. Do exame dos autos, observo 

que, em se tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. VII- Outrossim, 

indefiro o pedido da parte exequente, para inclusão do nome da parte 

executada nos órgãos de proteção ao crédito, pois essa incumbência 

cabe à requerente, por meio de certidão de dívida, conforme disposto no 

Enunciado 76, do FONAJE, ficando sob sua responsabilidade, portanto, 

providenciar os meios para a correta notificação do executado. VIII- 

Quantos aos demais requerimentos (id.: 26325797), postergo suas 

apreciações, para após o cumprimento da diligência aqui determinada. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010626-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010626-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Vistos etc. OPINO por 

converter o julgamento em diligência, determinando a intimação da parte 

autora para se manifestar sobre os documentos juntados pela ré (ID nº 

26946242), no prazo de cinco dias. Ainda, tendo em vista que até a 

presente data não houve retorno do AR de citação da parte ré ZURICH 

MINAS BRASIL SEGUROS S/A, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito, no prazo acima indicado, sob pena desistência e 

prosseguimento do feito, no tocante a parte regularmente citada (Banco 

Bradesco). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação. Homologado, intimem-se as 

partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de despacho elaborado pelo Juiz Leigo 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se a parte autora 

como acima sugerido. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017526-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMO PEAGUDO DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017526-16.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA EXECUTADO: 

VILMO PEAGUDO DE FREITAS Vistos, etc. Do exame dos autos, observo 

que, em se tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. VII- Outrossim, 

indefiro o pedido da parte exequente, para inclusão do nome da parte 

executada nos órgãos de proteção ao crédito, pois essa incumbência 

cabe à requerente, por meio de certidão de dívida, conforme disposto no 

Enunciado 76, do FONAJE, ficando sob sua responsabilidade, portanto, 

providenciar os meios para a correta notificação do executado. VIII- 

Quantos aos demais requerimentos (id.: 26328940), postergo suas 
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apreciações, para após o cumprimento da diligência aqui determinada. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017740-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA SANTANA OAB - 

MT24831/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017740-07.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Do exame dos autos, 

verifica-se que, em cumprimento à determinação proferida no id. 

26405680, a parte autora apresenta o histórico de pagamento das faturas 

relativas à contratação dos serviços de telefonia (id. 27505505). Contudo, 

não consta o número da linha telefônica discutida na presente demanda, o 

que impossibilita a apreciação da providência liminar requerida. Assim, nos 

termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, INTIME-SE, 

novamente, a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize a omissão supramencionada, a fim de possibilitar a análise do 

pedido, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, do CPC). Vencido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para pedido de 

urgência. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário Cuiabá, MT, 

18 de dezembro de 2019. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014143-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS IPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PAZ LANDIM DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014143-30.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS IPES EXECUTADO: ANA 

PAULA PAZ LANDIM DE CASTRO Vistos, etc. Do exame dos autos, 

observo que, em se tratando de execução de débitos de condomínio, 

impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- 

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo citação e 

efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012145-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEITE LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN LONGO TORRES OAB - MT13922-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

CDL - VÁRZEA GRANDE-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1012145-27.2019.811.0001 Polo 

Ativo: ZULEITE LEANDRO DA SILVA Polo Passivo: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA Polo Passivo: CDL 

VÁRZEA GRANDE PROJETO DE DESPACHO Vistos etc. Da análise dos 

autos, vislumbro que a demanda foi proposta em desfavor das Rés 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica e CDL Várzea 

Grande. No entanto, somente a Ré, Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia Elétrica, foi devidamente citada e intimada. Dessa feita, OPINO por 

converter o julgamento em diligência, para determinar que a r. Secretaria 

adote as providências necessárias para a citação da corré, CDL Várzea 

Grande, inclusive com designação de nova audiência de conciliação entre 

as partes, propiciando à aludida corré, o exercício do direito ao 

contraditório e à ampla defesa. Após, com a apresentação da defesa e da 

respectiva impugnação, OPINO pelo retorno do processo para prolação da 

sentença. À consideração da Excelentíssima Juiz de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologado, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de despacho elaborado 

pela juíza leiga. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas 

de estilo. Após, conclusos para sentença. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017519-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017519-24.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA EXECUTADO: 

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP Vistos, etc. Do exame dos 

autos, observo que, em se tratando de execução de débitos de 

condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, 

assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo 

citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada a 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão 

(na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica 

registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 

9.099/95. VII- Outrossim, indefiro o pedido da parte exequente, para 

inclusão do nome da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito, 

pois essa incumbência cabe à requerente, por meio de certidão de dívida, 

conforme disposto no Enunciado 76, do FONAJE, ficando sob sua 
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responsabilidade, portanto, providenciar os meios para a correta 

notificação do executado. VIII- Quantos aos demais requerimentos (id.: 

26328520), postergo suas apreciações, para após o cumprimento da 

diligência aqui determinada. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020615-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARNEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020615-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL CARNEIRO GOMES REQUERIDO: TODOS 

EMPRENDIMENTOS LTDA Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que 

a parte promovente, mesmo devidamente intimada para apresentar 

comprovante de endereço em seu nome, ou caso estivesse em nome de 

terceiro, documento corroborável de vínculo jurídico com a pessoa do 

endereço declinado, colacionou, aos autos, fatura de energia que aponta 

nome divergente das alegações constantes da peça inicial. Assim, nos 

termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, INTIME-SE, 

novamente, a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize a divergência supramencionada, a fim de possibilitar a análise 

do pedido, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, do CPC). Vencido 

o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para pedido de 

urgência. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário Cuiabá, MT, 

18 de dezembro de 2019. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013664-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA DE FATIMA VAZ CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013664-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TERESINHA DE FATIMA VAZ CEZAR REQUERIDO: OI S.A 

Vistos em correição. É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, em 

07/06/2016, nos autos do REsp 1.525.174/RS e REsp 1.525.134/RS, de 

Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetou o processo à Segunda 

Seção do STJ para julgamento como recurso repetitivo nos termos do 

artigos 1.036 e 1.037, do NCPC, e determinou a suspensão das demandas 

que versem sobre a mesma matéria. O assunto que envolve a suspensão 

refere-se à ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança 

de serviços não contratados ou (má) prestação de serviços de telefonia 

fixa e internet, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o 

reconhecimento in re ipsa ou a necessidade de comprovação nos autos. 

Ante o exposto, em face à concessão da mencionada decisão, OPINO por 

SUSPENDER O TRÂMITE DESTE PROCESSO até o julgamento final, pelo 

Superior Tribunal de Justiça, do Resp nº. 1525134/RS, na modalidade de 

recurso repetitivo, devendo este feito, neste interim, permanecer 

ARQUIVADO. Após o julgamento do referido recurso este processo 

poderá ser desarquivado, a pedido da parte, e ter o seu prosseguimento 

normal. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação. Homologado, intimem-se as partes, 

através de seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de despacho elaborado pelo Juiz Leigo para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005586-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SAMPAIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1005586-54.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: MANOEL SAMPAIO DE JESUS Polo Passivo: BANCO CETELEM S.A. 

PROJETO DE DESPACHO Vistos etc. OPINO por converter o julgamento em 

diligência, determinando a intimação da parte Autora para se manifestar 

sobre os documentos apresentados pelo Réu (ID nº 26088136), no prazo 

de cinco dias, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, OPINO pelo retorno do processo para prolação da 

sentença. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado, para apreciação e homologação. Homologado, intimem-se as 

partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de despacho elaborado pela juíza leiga 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário, com as cautelas de estilo. Após, conclusos para sentença. 

Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004461-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETH ALVES RODRIGUES 50922840210 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM OAB - MT12451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

DEZIRRE CRISTINA DA CRUZ - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINA NIGG OAB - PR32376 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1004461-51.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: ELIETH ALVES RODRIGUES Polo Passivo: MULTILIT INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA Polo Passivo: DEZIRRE CRISTINA DA CRUZ LTDA 

PROJETO DE DESPACHO Vistos etc. Compulsando os autos, observo que 

a Ré, Dezirre Cristina da Curz Ltda, ainda não foi citada aos autos. OPINO 

por converter o julgamento em diligência, determinando que a Secretaria 

adote às diligências necessárias a sua citação, por oficial de justiça, no 

novo endereço, indicado à Mov. 24313128, inclusive, com designação de 

audiência de conciliação entre as partes. Após a citação, e a audiência de 

conciliação, decorrido o prazo para apresentação de defesa, com ou sem 

manifestação, OPINO pelo retorno do processo para prolação da 

sentença. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado, para apreciação e homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de despacho elaborado pela juíza leiga 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário, com as cautelas de estilo. Após, conclusos para sentença. 

Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010359-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA OAB - MT19576/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A S SOUZA COMERCIO DE GAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010359-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JURANDIR RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: A S SOUZA 

COMERCIO DE GAS - ME Vistos etc. Tendo em vista o pedido da parte 

autora de produção de provas orais, OPINO por converter o julgamento em 

diligência, determinando designação de audiência de instrução e 

julgamento. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação. Homologado, intimem-se as 

partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de despacho elaborado pelo Juiz Leigo 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006965-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006965-30.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: LUCAS ARRAIS CORREA REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos, etc. Antes de qualquer decisão, intime-se o 

promovido, para que se manifeste sobre a petição constante do id.: 

27426671, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estabelece o artigo 

437, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos, para os fins devidos. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004750-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERFSON MARQUES NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 08/10/2019 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006389-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR PACHECO FOS KERSUL DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 21/10/2019 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021216-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA REGINA FREITAS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021216-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LETICIA REGINA FREITAS NASCIMENTO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REVISÃO DE DÉBITO E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, ajuizada por LETÍCIA REGINA FREITAS 

NASCIMENTO em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. A parte promovente alega, em síntese, que utiliza os 

serviços da promovida por meio da UC n.º 6/2598948-4, instalada no 

endereço situado na Rua Dezoito, n.º 211, Bairro Praeirinho, nesta capital, 

Cuiabá-MT. Esclarece que, a despeito de seu consumo permanecer 

inalterado, passou a receber, da empresa promovida, faturas com 

cobranças exorbitantes, referentes aos meses de setembro/019 (R$ 

914,30 – novecentos e quatorze reais e trinta centavos), com vencimento 

em 27.9.019, outubro/019 (R$ 856,46 – oitocentos e cinquenta e seis reais 

e quarenta e seis centavos), vencida em 29.10.019, e novembro/019 (R$ 

898,59 – oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), 

vencida em 28.11.019, calculadas acima da média de consumo. Ressalta, 

a parte autora, que, apesar de sua discordância, efetivou o pagamento 

dos boletos dos meses de setembro/019 e outubro/019, contudo, quanto 

ao de novembro019, aduz não ter condições de financeiras para quitar. 

Narra, ainda, que “se deslocou até a empresa ré para informar o ocorrido, 

e, requerer providências, vez que tal valor é totalmente abusivo e 

indevido; que fora informada pela atendente Sra. Valéria, que realmente 

havia excesso na fatura, e que iria pedir uma nova leitura, e 

consequentemente refaturar a cobrança, tendo em vista que a mesma se 

demonstrava claramente excessiva de acordo com a média de consumo 

da requerente”. Na oportunidade, enfatiza que até a presente data 

(17.12.019), sua solicitação não foi atendida. Relata, também, que realizou 

diversas reclamações administrativas. Frustradas, porém, todas as 

tentativas de solução do impasse. Em face dessa situação, depois de 

discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à 

espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, requer 

liminarmente: (...) “1. Liminarmente, inaudita altera parts, seja deferida a 

concessão do instituto da tutela antecipada, para que a empresa requerida 

se abstenha de suspender/interromper O FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 6/2598948-4, DE TITULARIDADE 

DA REQUERENTE REFERENTE A FATURA do mês de Novembro de 2019, 

valor de R$ 898,59 (oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove 

centavos), DISCUTIDAS NESTES AUTOS, e ainda SE ABSTER DE INCLUIR 

O NOME DA REQUERENTE JUNTO AOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO SERASA E SPC, PELA FATURA AQUI DISCUTIDA até decisão 

final desta lide, E AINDA PARA QUE A EMPRESA RÉ SUBSTITUA O 

RELÓGIO MEDIDOR DE CONSUMO, pois é possível que o mesmo esteja 

com defeito tendo em vista o lapso temporal de uso em exposto, e sem 

manutenção, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. É 

o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e das 

circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. Isso porque 

se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, 

que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, 
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ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois 

requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da 

demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 

300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será 

concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a relevância dos 

fundamentos da demanda reside nas afirmações da parte autora, 

comprovadas, a princípio, por meio de suas argumentações e dos 

documentos acostados à inicial. Nesse contexto, vale anotar que, pelo 

histórico de contas apresentado nos autos (id. 27505620), constata-se 

que o consumo dos meses anteriores a setembro/019, destoa, em muito, 

dos posteriores, diante do valor das faturas subsequentes, o que 

evidencia, nesta análise singela e diante do silêncio da parte promovida, a 

existência de alguma irregularidade e necessidade de revisão. Ademais, 

como cediço, nesta fase processual, não há outros elementos 

documentais disponíveis à parte promovente que poderiam contribuir com 

suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é sensato, neste momento, presumir os fatos a seu favor. 

Dessa forma, conjecturável a existência de alguma irregularidade e, 

consequentemente, há probabilidade do direito na revisão do suposto 

débito. Além disso, as declarações da parte autora, na hipótese, à míngua 

de outras provas em contrário, merecem crédito, o que autoriza a 

antecipação da tutela específica, para que não ocorra dano de difícil 

reparação. Nesse ponto, mister se faz anotar que a parte reclamante, ante 

o não pagamento da fatura sub iudice, dantes especificada, pode ter o 

seu fornecimento de energia elétrica interrompido e suspenso, razão do 

patente perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois 

se trata de serviço público essencial. Também o restritivo de crédito 

acarreta risco de dano, pois, uma vez negativado o seu nome, a parte 

promovente fica impedida de realizar transações comerciais a prazo e de 

obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Por outro lado, 

as medidas pleiteadas não trarão nenhum prejuízo à parte promovida, visto 

que as determinações, para abster de interromper o fornecimento de 

energia elétrica e de negativar o nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, não representam perigo de irreversibilidade, já que 

essas providências poderão ser efetivadas, normalmente, após a 

sentença ou mesmo antes, à vista de documentos oferecidos pela parte 

reclamada, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300, 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, porque preenchidos os 

requisitos legais, DEFIRO, parcialmente, a tutela de urgência postulada, 

para determinar que a parte promovida, na forma do peticionado: 

ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de energia do imóvel de UC 

n.º 6/2598948-4, instalada no endereço situado na Rua Dezoito, n.º 211, 

Bairro Praeirinho, nesta capital, Cuiabá-MT, em razão da fatura impugnada 

nesta demanda, qual seja, no valor de R$ 898,59 – oitocentos e noventa e 

oito reais e cinquenta e nove centavos, referente ao mês de 

novembro/019, vencida em 28.11.019. E, acaso já tenha sido efetivado o 

corte, que RESTABELEÇA o serviço, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, até o deslinde deste feito ou ulteriores deliberações; 

ABSTENHA-SE de inserir o nome da parte autora nos órgãos de restrição 

ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, pelo não 

pagamento das faturas discutidas nesta demanda, igualmente até o seu 

desfecho. E, se porventura já tenha sido efetivada a inserção de seus 

dados, que proceda à retirada deles dos cadastros de inadimplentes, não 

podendo ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas. Arbitro, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), razão do deferimento parcial. Ressalta-se, para aclarar a situação 

e dissipar eventuais dúvidas e equívocos, que esta decisão tem validade, 

apenas, no tocante à fatura versada na presente lide, supracitada. Quanto 

ao pleito liminar para a substituição do relógio medidor de consumo, não 

obstante a aparente relevância do fundamento invocado, observo ser 

prudente o aguardo da formação do contraditório e da dilação probatória 

para essa análise, que possibilitará a formação de um juízo seguro de 

probabilidade sobre o alegado, ocasionando o convencimento da 

verossimilhança do pedido, motivo, também, do deferimento parcial. Por 

fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, 17 de dezembro de 2019. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020830-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO BERTICELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020830-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PABLO BERTICELLI REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 

Vistos, etc. As partes informam que se compuseram amigavelmente, por 

meio do acordo realizado e encartado nos autos. Com efeito, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado 

entre reclamante e reclamada, mediante sentença, em conformidade com o 

prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com lastro legal no disposto no artigo 924, inciso 

III, c. c. o artigo 925, ambos do CPC/2015. Arquive-se os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021206-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES TORTORELLI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021206-09.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

FLAVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES TORTORELLI REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA na qual busca a parte autora que seja 

determinado à parte ré que proceda à exclusão de seus dados dos 

cadastros de proteção ao crédito. Afirma a parte autora que compõe o 

polo passivo de duas ações; sendo uma de execução de título extrajudicial 

(em trâmite na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário - 

0002316-55.2015.8.11.0041) e outra de busca e apreensão (em trâmite na 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário - 1012057- 34.2017.8.11.0041), 

sendo que ambas foram ajuizadas pelo Banco Bradesco, ora réu, nesta 

demanda e tem como objeto, contratos distintos. Aduz que, em 28/11/2017 

celebrou acordo com parte ré, que englobou os dois processos. Alega 

que, contudo, em um dos processos, a minuta de acordo foi juntada 

somente em 17/10/2019, razão a qual, ainda permanece a inscrição no 

serasa. Indefiro o pleito. Com efeito, para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. No presente caso, verifico que a inscrição no cadastro do serasa, 

registra a existência de uma ação de execução de título extrajudicial 

perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário. De outo norte, em 

que pese as alegações da parte autora, constato que os autos da 

execução ainda não foram extintos pelo juízo. Frise-se que, a inscrição do 

serasa não especifica débito, mas sim, a existência de alusiva execução 

(que ainda não foi extinta), razão a qual, não vislumbro a probabilidade do 

direito alegado, ao menos não, neste momento processual, em sede de 

cognição sumária. De mais a mais, importa esclarecer que a exclusão do 

registro ora questionado cabe àquele juízo da 2ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, já que de lá se originou. Oportuno registrar que ainda que 

se possa vislumbrar a presença de perigo de dano, tal fato por si só não é 

suficiente à concessão da tutela de urgência se a ele não se somar a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. 

Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada em razão da ausência dos 

elementos indispensáveis à concessão da medida liminar. Audiência de 

conciliação já designada. Cite-se. Intime-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1021417-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANIELE MARCIA SCALCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN OLIVEIRA DE SIQUEIRA OAB - MT25399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021417-45.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RANIELE MARCIA SCALCO REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos etc. 

Cuida-se de pedido liminar formulado por RANIELE MARCIA SCALCO, na 

qual pretende seja determinado à parte ré, AGEMED SAUDE S/A, que se 

abstenha de inserir seus dados nos cadastros de proteção ao crédito. 

Afirma a parte autora que em março/2019 migrou de plano de saúde, 

passando a ser cliente da pare ré. Aduz que, ao solicitar consultas 

médicas e exames, a parte ré apresentou vários empecilhos, ora negando 

a portabilidade da carência, ora negando atendimento médico e exames, 

em razão do descredenciamento de profissionais de saúde e de 

laboratório, culminando até a suspensão de plano de saúde. Alega que se 

encontra inadimplente, mas em razão de todo o imbróglio, postula, a 

rescisão contratual. O pleito merece parcial acolhimento. Com efeito, para 

a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. A parte autora traz a alegação 

de que o serviço contratado junto à parte ré não vem sendo prestado a 

contento, nada obstante as cobranças e os pagamentos estejam sendo 

realizados normalmente. Informa a existência de protocolos de contato 

mantido com a parte ré no intuito de sanar os vícios do serviço, contudo, 

sem sucesso, fato que a motiva a requerer a descontinuidade do contrato. 

Com efeito, verifico que a suspensão do contrato deve ser deferida até a 

solução da lide, hipótese em que restará possível colher todos os 

elementos inerentes ao julgamento da demanda. De outro tanto, não seria 

coerente determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que 

por mais célere que possa ser, poderia lhe causar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que entendo razoável a concessão liminar com forte 

na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar para o fim de 

DETERMINAR à parte ré que SUSPENDA a relação contratual, bem assim 

as cobranças dela decorrentes, bem como DETERMINO à parte ré que SE 

ABSTENHA de incluir seus dados nos cadastros de restrição ao crédito) 

ou já o tendo feito, que promova a exclusão, hipótese que anoto o prazo 

de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da 

medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Audiência de 

conciliação já designada. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021449-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021449-50.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

JOSE AUGUSTO DA SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos etc. 

Cuida-se de “reclamação por danos materiais e morais com pedido de 

tutela de urgência” que a parte autora formula em desfavor de Águas 

Cuiabá S/A, postulando a concessão de liminar para que seja determinado 

o restabelecimento do serviço. Defiro a concessão da medida. A parte 

colaciona aos autos faturas que apontam significativa diferença entre os 

meses objeto da demanda (54m³ e 56m³) e outros (média de 33m³), fato 

que embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma 

divergência repentina na média de consumo da reclamante. Tendo em 

vista o fato de que a reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar 

solução ao conflito de interesses, entendo que está amparada em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a suspensão 

da exigência do débito que contesta judicialmente. Posto isso, com forte na 

norma do art. 297 do CPC, DETERMINO seja a parte ré intimada para 

RESTABELECER o serviço de abastecimento de água junto à residência da 

parte autora (Mat. 67774-4), para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

horas, a contar da efetiva intimação. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar 

de sua certidão o horário em que encerrada a diligência. DEFIRO a 

suspensão da cobrança das faturas referentes aos meses de 

outubro/2019 e dezembro/2019, nos valores de R$346,50 (trezentos e 

quarenta e seis reais e cinquenta centavos) e R$368,15 (trezentos e 

sessenta e oito reais e quinze centavos). Diante da determinação de 

suspensão da cobrança das faturas contestadas, impõe determinar à 

parte ré que não promova a anotação dos dados da parte autora em 

cadastros de proteção ao crédito no que toca ao débito discutido no 

presente feito. Impõe-se registrar que a presente decisão não exime a 

parte autora de realizar o adimplemento das demais obrigações 

provenientes do serviço de fornecimento de água, mas tão só suspende a 

cobrança dos valores referentes ao período objeto da demanda 

(outubro/2019 e dezembro/2019). Anoto para o caso de descumprimento 

da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Já designada 

audiência de conciliação, cite-se e intime-se. Cumpra-se em regime de 

plantão. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016880-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARA CASTRO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016880-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGINA MARA CASTRO DE AMORIM REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (id. 27088622), por 

concluir como suficientes os novos documentos juntados. Trata-se de 

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO E 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada por REGINA 

MARA CASTRO DE AMORIM em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte 

promovente alega, em síntese, que, é cliente da empresa promovida, 

sendo titular da conta corrente n.º 11.850-8, agência n.º 3325-1, por meio 

da qual recebe seu benefício de aposentadoria. Enfatiza que, a partir do 

mês de janeiro/018, a reclamada passou a realizar descontos em seus 

proventos, ultrapassando o limite de 30% (trinta por cento), totalizando o 

importe de R$ 18.049,31 (dezoito mil e quarenta e nove reais e trinta e um 

centavos), o que prejudica seu sustento próprio e de sua família. Narra, a 

parte autora, que a dedução ocorre da seguinte forma: MÊS PROVENTOS 

SALÁRIO DA REQUERENTE APROVISIONADO PELO REQUERIDO BANCO 

VALOR RECEBIDO PELA REQUERENTE JAN/2018 R$ 2.959,99 R$ 1.899,99 

64,18% R$ 1.002,70 MARÇO/2018 R$ 3.462,65 R$ 2.984,34 64,18% R$ 

478,31 MAIO/2018 R$ 3.101,84 R$ 2.129,45 68,65% R$ 972,39 

JUNHO/2018 R$ 4.214,49 R$ 1.842,94 43,72% R$ 2.371,55 SET./2018 R$ 

3.049,71 R$ 2.177.97 71,41% R$ 871,74 OUT./2018 R$ 3.078,01 R$ 

2.057,82 68,85% R$ 1.020,19 NOV./2018 R$ 3.103,20 R$ 2.357,39 75.96% 

R$ 745.81 DEZ./2018 R$ 3.103,20 R$ 2.140,40 68,97% R$ 962,80 

JAN/2019 R$ 3.107,57 R$ 2.295,66 73,87% R$ 811,66 FEV/2019 R$ 

3.123,01 R$ 1.059,76 33,93% R$ 2.063,25 ABRIO/2019 R$ 3.194,70 R$ 

2.951,70 92,39% R$ 243,00 MAIO/2019 R$ 3.098,38 R$ 1.941,90 62.67% 

R$ 1.156,48 JUNHO/2019 R$ 3.058,15 R$ 1.856,52 60,70% R$ 1.201,63 

JULHO/2019 R$ 3.076,15 R$ 3.076,15 100% R$ 0,00 AGOST/2019 R$ 

3.076,15 R$ 938,38 30,50% R$ 2.137.83 OUT/2019 R$ 2.987,00 R$ 

1.551,85 51,95% R$ 1.570,00 Relata, também, que “não possui outras 

fontes de auferir renda, ficando totalmente dependente do recebimento do 

salário e ainda o esposo da Requerente, possui problemas de saúde e não 

está trabalhando assim a única mantenedora de sua residência é a parte 

Requerente”. Aduz, ainda, que realizou diversas reclamações 

administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do 

impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) a) Seja 
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CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, seja 

determinada a instituição financeira Requerida determinado a instituição 

financeira Requerida à imediata restituição e devolução do valor retido 

indevidamente referente ao recebimento do mês de setembro de 2019 no 

importe de R$ 655,75(seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e 

cinco centavos) pelo fato do Requerido ter aprovisionado 51,95%

(cinquenta e um virgula noventa e cinco percentuais) do recebimento dos 

proventos da Requerente sob pena de multa diária; b) Requer ainda em 

antecipação de tutela que seja determinado a instituição financeira 

Requerida, proceda a limitação das cobranças e aprovisionamento do 

valor correspondente a 30%(trinta por cento) em descontos nos 

proventos da Requerente sob pena de multa fixa, arbitrado por Vossa 

Excelência; c) Requer em Tutela Antecipada caso o Requerido tenha 

aprovisionado o recebimento da requerente referente ao de Outubro de 

2019 com pagamento em Novembro de 2019, o valor maior que o permitido, 

seja determinado a restituição imediata á Requerente comprovando-se por 

meio de extrato bancário, limitando os descontos em 30% (trinta por cento) 

sob pena de multa aplicada por Vossa Excelencia; d) Em sede de 

antecipação de tutela requer ainda a intimação da parte Requerida e 

cumprimento da medida liminar, com encaminhamento para central de 

mandados em REGIME DE PLANTÃO com prazo de 24 horas para 

realização cumprimento”. É o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise 

dos elementos e das circunstâncias que envolvem a questão posta, 

concluo que o pedido de antecipação de tutela específica merece parcial 

acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de 

Defesa do Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da 

obrigação, liminarmente, ou determinar providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam 

preenchidos e presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, 

relevância do fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

tutela de urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em 

exame, a relevância dos fundamentos da demanda reside na natureza 

alimentar da verba salarial, que, por si só, já caracteriza o periculum in 

mora, pois a margem de desconto estabelecida, como dantes narrada, 

compromete, na atual situação financeira da parte autora, seu sustento 

próprio e de sua família, demonstrada, a princípio, por meio dos extratos 

bancários acostados à inicial (id. 26159943, 26159944 e 26159945), que, 

prima facie, comprovam as suas argumentações. Assim, conjecturável a 

existência de alguma irregularidade e, consequentemente, há 

probabilidade do direito na revisão dos descontos em folha de pagamento. 

Além disso, as declarações da parte autora, na hipótese, à míngua de 

outras provas em contrário, merecem crédito, o que autoriza a 

antecipação da tutela específica, para que não ocorra dano de difícil 

reparação. Por outro lado, a medida pleiteada não trará nenhum prejuízo à 

instituição financeira reclamada, visto que a determinação, para que limite 

o desconto em folha de pagamento da parte requerente no percentual de 

30% (trinta por cento) dos seus proventos líquidos, não representa perigo 

de irreversibilidade, já que essa medida poderá ser revogada, 

normalmente, após a sentença, ou mesmo antes, à vista de documentos 

oferecidos pela parte requerida, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, porque 

preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, parcialmente, a tutela de 

urgência postulada, para determinar que a parte promovida LIMITE o 

desconto na folha de pagamento da autora, em 30% dos seus proventos 

líquidos, imediatamente, não ultrapassando o prazo de 12 (doze) horas, 

até o desfecho deste feito, ou ulteriores deliberações. Quanto ao pleito 

liminar para que a promovida devolva ao autor o valor descontado a maior 

em sua folha de pagamento dos meses de setembro/019, na quantia de R$ 

655,75 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), 

outubro/019 e novembro/019, acaso efetivado o desconto, apesar da 

aparente relevância do fundamento invocado, observo ser prudente o 

aguardo da formação do contraditório e da dilação probatória para essa 

análise, visto que possibilitará a formação de um juízo seguro de 

probabilidade sobre o alegado, ocasionando o convencimento da 

verossimilhança do pedido. Vale ressaltar que, também, se faz necessário 

avaliar a possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese cabível o deferimento do pedido, diante do 

disposto no artigo 300, parágrafo 3º, do CPC. Ocorre que o perigo da 

irreversibilidade do provimento antecipatório, se deferida essa medida 

postulada pela parte reclamante, de plano, é latente no caso em comento. 

INDEFIRO, pois, o pedido para devolução dos valores descontados em sua 

folha de proventos nos meses de setembro/019, outubro/019 e 

novembro/019, razão do deferimento parcial. Arbitro, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), motivo, igualmente, do acolhimento em parte. Por fim, antevendo a 

relação de consumo entre as partes, com fundamento no artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e, diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte 

promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cumpra-se, por meio do Sr. Oficial de Justiça com função 

nesta, expedindo-se o necessário, com urgência. Cuiabá, MT, 18 de 

dezembro de 2019. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021433-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALENI GOMES DA SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO 

COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

LIMINAR”, ajuizada por ALENI GOMES DA SILVA em face de ÁGUAS 

CUIABÁ S/A. A parte promovente alega, em síntese, que utiliza os 

serviços da promovida em seu estabelecimento comercial, por meio da 

matrícula n.º 7492-6, instalada no endereço situado na Rua Trinta e Oito, 

n.º 05, quadra n.º 50, Bairro São João Del Rey, nesta capital, Cuiabá-MT. 

Ressalta que desconhece qualquer motivo que tenha ensejado o corte no 

fornecimento de água, realizado no dia 23.11.019, uma vez que não 

possui débito com a promovida, relativo às faturas de água. Enfatiza, 

ainda, que, ao buscar esclarecimentos perante a empresa requerida, ela 

somente informa não saber a causa que justifica tal ato, conforme 

protocolos de atendimento n.º 2432781 e 2431988. Aduz, ainda, que 

realizou diversas reclamações administrativas, a fim de que a promovida 

restabelecesse o fornecimento do serviço. Frustradas, porém, todas as 

tentativas de solução do impasse. Em face dessa situação, depois de 

discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à 

espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, requer 

liminarmente: “(...) iii. A CONCESSÃO E A CONFIRMAÇÃO da antecipação 

dos efeitos da tutela na ocasião da sentença, no sentido de conceder a 

liminar na obrigação de prestar o serviço de fornecimento de água potável 

de forma contínua, garantindo o fornecimento de forma outra (através de 

“carros pipa”, por exemplo) que não a tradicional quando esta estiver 

impossibilitada por fato a ela imputável; iv. Seja fixada uma MULTA DIÁRIA 

pelo descumprimento do provimento jurisdicional ora suplicado, no valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no descumprimento, bem como as 

cominações legais previstas no art. 330 do Códex Material Penal, se 

houver a prática de crime de desobediência, até final julgamento da lide 

que envolve as partes”. É o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise 

dos elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o 

pedido de antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. 

Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, 

liminarmente, ou determinar providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e 

presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do 

fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento 

final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de 

urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a 

relevância dos fundamentos da demanda reside nas argumentações da 

parte promovente, demonstradas, em princípio, pelos documentos 

acostados à inicial, que comprovam, a prima facie, suas afirmações, 

especialmente, pelo histórico de pagamento (id. 27567673), o qual atesta 

que não há pendência de pagamento. Justificado, também, o receio da 
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ineficácia do provimento final, visto que a parte requerente teve o seu 

fornecimento de água interrompido e não restabelecido, até o momento, 

como informado por aquela, mesmo que devidamente pagas as 

respectivas faturas. Assim, presumível a existência de alguma 

irregularidade e, consequentemente, há probabilidade do direito no 

restabelecimento de seu fornecimento de imediato. Ademais, como cediço, 

nesta fase processual, não há outros elementos documentais disponíveis 

à parte promovente que poderiam contribuir com suas alegações, razão 

pela qual, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é sensato, 

neste momento, presumir os fatos a seu favor. Além disso, as 

declarações da parte autora, na hipótese, à míngua de outras provas em 

contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela 

específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. Nesse ponto, 

mister se faz anotar que a parte reclamante, por motivos desconhecidos e 

infundados, segundo narrado, teve o seu fornecimento de água 

interrompido e suspenso, razão do patente perigo de dano, causando 

diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço público 

essencial. Dessa forma, não se pode impor ao consumidor conviver com a 

falha apontada pela parte reclamante na prestação dos serviços, por 

vários meses, no aguardo da prestação jurisdicional definitiva, ainda mais 

em se tratando de serviço essencial no desempenho das atividades 

cotidianas. Por outro lado, a medida pleiteada não trará nenhum prejuízo à 

parte promovida, visto que a determinação, para que a promovida 

restabeleça o fornecimento de água, não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa providência poderá ser efetivada, 

normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de documentos 

oferecidos pela parte reclamada, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, porque 

preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência 

antecipada, para determinar que a parte promovida, na forma postulada: 

RESTABELEÇA, no prazo máximo de 12 (doze) horas, o fornecimento de 

água na matrícula n.º 7492-6, instalada no endereço situado na Rua Trinta 

e Oito, n.º 05, quadra n.º 50, Bairro São João Del Rey, nesta capital, 

Cuiabá-MT, como narrado pela parte autora, até o deslinde desta 

demanda. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa 

fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do deferimento 

parcial. Ainda, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Outrossim, observo 

que a inicial está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante e, considerando o caráter emergencial da 

tutela vindicada, nos termos do art. 321, “caput” e parágrafo único do 

CPC/2015, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 12 (doze) horas, 

apresentar procuração legível e atualizada, a qual outorga poderes ao 

patrono, devidamente assinada pela parte promovente, estando os efeitos 

da tutela de urgência parcialmente deferida, condicionados à referida 

emenda Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, 18 de dezembro de 

2019. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017786-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADILSON BEZERRA DA SILVA REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Vistos, etc. Recebo a emenda à 

inicial (id. 26640732), por concluir como suficientes os novos documentos 

juntados. Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por ADILSON BEZERRA DA 

SILVA em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. A 

parte promovente alega, em síntese, irregularidade quanto ao débito, 

apontado nos órgãos de proteção ao crédito, em seu nome, pela 

reclamada, no importe de R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais), 

referente ao contrato n.º 157925643, disponibilizado em 09.11.019. Narra, 

também, “que o autor em 2016 foi abordado por uma atendente no centro 

de Cuiabá-MT, perguntando se este teria interesse em realizar o vestibular 

da empresa ora requerida, sendo pelo mesmo repassado apenas seus 

dados pessoais, PORÉM, este SEQUER realizou o vestibular, muito menos 

concretizou qualquer matrícula em curso junto a requerida, não possuindo 

este nenhuma responsabilidade perante a requerida”. Enfatiza, pois, na 

oportunidade, que desconhece a mencionada dívida, bem como não 

realizou nenhum tipo de negócio com a empresa reclamada. O promovente 

ressalta, ainda, que não recebeu notificação, informando-lhe da 

negativação de seu nome. Em face dessa situação, depois de discorrer 

sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a 

parte autora, dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: 

“(...) 1. LIMINARMENTE, inaudita autera pars, seja deferida a antecipação 

do direito de tutela, nos moldes do art. 84 do CDC, determinando que 

RETIRE o nome do requerente dos Órgãos de restrição ao crédito 

referente a negativação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), até decisão final da lide; 2. Em sendo deferida a liminar, que seja 

OFICIADA com urgência a CAMARA DE DIRIGENTE LOGISTAS desta 

comarca, afim de que seja feita a baixa da restrição no prazo de 24 horas, 

tendo em vista o reclamante estar em processo de aprovação para 

liberação de crédito imobiliário”. É o que merece ser relatado. DECIDO. Da 

análise dos elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo 

que o pedido de antecipação de tutela específica merece parcial 

acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de 

Defesa do Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da 

obrigação, liminarmente, ou determinar providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam 

preenchidos e presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, 

relevância do fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

tutela de urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em 

exame, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, 

e 5º, da Lei 9.099/95) e, considerando que a prova necessária somente 

pode ser feita pela empresa fornecedora, entendo que esse fator, aliado 

às argumentações da parte autora, são suficientes, por ora, para 

evidenciar a probabilidade do direito Ademais, como cediço, nesta fase 

processual, não há documentação disponível à parte promovente que 

possa contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos a seu favor. Além disso, as declarações da parte 

autora, na hipótese, à míngua de outras provas em contrário, merecem 

crédito, o que autoriza a antecipação da tutela específica, para que não 

ocorra dano de difícil reparação. Nesse ponto, mister se faz anotar que o 

restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez negativado o 

seu nome, a parte promovente fica impedida de realizar transações 

comerciais a prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado 

financeiro. Por outro lado, a medida pleiteada, qual seja, para excluir o 

nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, não trará 

nenhum prejuízo à promovida, visto que tal determinação não representa 

perigo de irreversibilidade, já que essa providência poderá ser efetivada, 

normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de documentos 

oferecidos pela parte reclamada, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, porque 

preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, parcialmente, o pedido de tutela 

de urgência antecipada, para determinar que a parte promovida, na forma 

do peticionado: EXCLUA, imediatamente, não podendo ultrapassar 12 

(vinte e quatro) horas, o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao 

crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao 

débito discutido nos presentes autos, qual seja, R$ 518,00 (quinhentos e 

dezoito reais), referente ao contrato n.º 157925643, disponibilizado em 

09.11.019, até o deslinde desta demanda, ou ulteriores deliberações. 

Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no 

importe de 2.000,00 (dois mil reais), razão do deferimento parcial. Por fim, 

antevendo a relação de consumo entre as partes, com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, 18 de dezembro de 2019. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FIRME DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA OAB - MT27069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018062-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RENATA FIRME DA SILVA SOUZA REQUERIDO: LOJAS 

AVENIDA S.A Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (id. 27267679), por 

concluir como suficientes os novos documentos juntados. Trata-se de 

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM 

DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por RENATA FIRME 

DA SILVA SOUZA em face de LOJAS AVENIDA S.A. A parte promovente 

alega, em síntese, que adquiriu, em 09.01.019, um aparelho celular da 

marca LG K9, IMEI 353456099638931, na loja da empresa requerida. 

Ressalta que, na oportunidade, contratou os seguros ofertados pela 

atendente da promovida, denominados SEGURO DÁ SORTE e SEGURO 

BOLSA, na promessa de que “SENDO FURTADO OU ROUBADO SUA 

BOLSA e/ou O APARELHO CELULAR QUE ESTAVA SENDO COMPRADO, 

TAL SEGURO COBRIRIA SEUS VALORES.” Aduz que, no dia 25.9.019, foi 

levar sua filha à escola e, ao chegar em sua residência, observou que a 

bolsa estava aberta, não localizando o celular. Informa que, em razão do 

ocorrido, se dirigiu ao estabelecimento comercial da parte reclamada, a fim 

de acionar o seguro contratado no ato da compra do produto, contudo, o 

gerente responsável noticiou-lhe que “tal seguro não cobria o furto ou 

roubo do aparelho celular, e sim, tão somente quando da perda/roubo ou 

extravio de sua “bolsa”, o que contradisse o prometido pela Vendedora, 

de tal modo, informou o Gerente para a cliente que, a Vendedora não 

poderia ter feito tal promessa, que a Vendedora era “nova”, não tinha 

recebido treinamento e não sabia que em tal circunstância a mesma não 

seria segurada”. Esclarece, também, que realizou diversas reclamações 

administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do 

impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: (...) “c) 

Deferimento do pedido de tutela antecipada nos termos do art. 84 § 3º; do 

CDC, para que seja determinado o cumprimento forçado do que foi 

proposto "disponibilização imediata de um novo aparelho celular”, da 

mesma marca e modelo ou outro que se assemelhe", sob pena de multa 

diária a ser arbitrada por este juízo em valor não irrisório”. É o que merece 

ser relatado. DECIDO. Prepositivamente, observo que as leis que cuidam 

dos Juizados Especiais não tratam, especificamente, sobre as tutelas de 

urgência, como a requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, 

devem ser utilizadas, de forma subsidiária, as normas aplicáveis à 

espécie, desde que compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 

9.099/95. Assim, verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do 

Consumidor - Lei 8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por 

objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências 

que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A 

conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se 

por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz 

poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5º Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por 

sua vez, prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão”. Aliado a essas normas, o ENUNCIADO 26, do FONAJE: “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” (nova redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub 

examen, como dantes narrado, a parte autora alega, em suma, que teve o 

aparelho de celular, adquirido na loja da empresa promovida, furtado, e, 

apesar de ter contratado o seguro de furto ou roubo no ato da compra, na 

tentativa de acioná-lo, foi informada que não teria cobertura. Pede, pois, 

liminarmente, como transcrito alhures: (...) “c) Deferimento do pedido de 

tutela antecipada nos termos do art. 84 § 3º; do CDC, para que seja 

determinado o cumprimento forçado do que foi proposto "disponibilização 

imediata de um novo aparelho celular”, da mesma marca e modelo ou outro 

que se assemelhe", sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo 

em valor não irrisório”. Todavia, da análise das razões expostas e dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a 

antecipação de tutela específica se apresenta nebulosa, nesta fase de 

cognição sumária, porquanto, não obstante a aparente relevância do 

fundamento invocado, as alegações estão fundadas em informações 

unilaterais da parte autora, o que torna temerária a concessão das 

providências reclamadas, supratranscritas. Prudente, por isso e ante tudo 

o mais que dos autos consta, o aguardo da formação do contraditório e da 

dilação probatória. Isso porque, conforme irrompe das normas legais, o 

deferimento da antecipação de tutela pressupõe a existência de elemento 

probatório apto a evidenciar a veracidade do direito, formando um juízo 

seguro de probabilidade sobre o alegado, o que ocasiona o 

convencimento da verossimilhança do pedido. Assim, a existência de 

prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo 

acerca das pretensões da parte reclamante e, com isso, autoriza o 

deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos esses não 

preenchidos no presente caso. Além disso, a despeito da argumentação 

expendida pela parte promovente, não há como apreciar a liminar 

requestada sem incursionar no mérito da questão, o que é defeso, nesta 

oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente introdutória do 

processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em sentença. Em 

conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação 

posta, verifico que não subsistem todos os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão da parte 

promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, 18 de dezembro de 2019. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021574-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA DENIS SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021574-18.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LILIA DENIS SOUSA FERREIRA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Cuida-se 

de pedido liminar formulado por LILIA DENIS SOUSA FERREIRA na qual 

pretende ter seu nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob 

o argumento de que não manteve relação jurídica com a reclamada O.I S/A 

que desse causa ao débito levado à inscrição no rol de inadimplentes. O 

pleito merece acolhimento. Com efeito, para a concessão da tutela de 
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urgência se faz imprescindível à presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é 

inexistente, uma vez que não possui relação jurídica com a reclamada. O 

perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na 

hipótese de permanência da anotação que decorre em seu detrimento. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, 

DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome 

da reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o 

débito apontado pela reclamada. Intime-se a reclamada para que promova 

a exclusão da anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o 

que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais). Já designada audiência de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021574-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA DENIS SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021574-18.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LILIA DENIS SOUSA FERREIRA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Cuida-se 

de pedido liminar formulado por LILIA DENIS SOUSA FERREIRA na qual 

pretende ter seu nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob 

o argumento de que não manteve relação jurídica com a reclamada O.I S/A 

que desse causa ao débito levado à inscrição no rol de inadimplentes. O 

pleito merece acolhimento. Com efeito, para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível à presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é 

inexistente, uma vez que não possui relação jurídica com a reclamada. O 

perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na 

hipótese de permanência da anotação que decorre em seu detrimento. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, 

DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome 

da reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o 

débito apontado pela reclamada. Intime-se a reclamada para que promova 

a exclusão da anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o 

que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais). Já designada audiência de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021465-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021465-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO BENEDITO DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se 

de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR”, 

ajuizada por ANTONIO BENEDITO DA COSTA, em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que guarda conexão 

com aquela registrada sob o número 8011986-62.2019.8.11.0001, cujo 

trâmite ocorreu no Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá, sendo extinta 

sem julgamento do mérito, por incompetência absoluta. Nos termos do 

artigo 286, do CPC: “Serão distribuídas por dependência as causas de 

qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do 

art. 55, § 3º, ao juízo prevento. Parágrafo único. Havendo intervenção de 

terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do 

processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo 

distribuidor. No caso, como dantes observado, o presente feito guarda 

conexão com os fatos trazidos na demanda supracitada 

(8011986-62.2019.8.11.0001), em curso no 5º JEC, onde as partes, autora 

e promovida, apresentaram acordo, que foi celebrado no dia 28.10.019, 

acerca do qual não houve homologação até esta data (18.12.019). Já na 

presente ação, n.º 1021465-04.2019.8.11.0001, a parte promovente 

noticia que, apesar de ter efetivado o pagamento da primeira parcela 

acordada naquele processo (8011986-62.2019.8.11.0001), a empresa 

promovida protestou seu nome. Assim, considerando tratar-se de ações 

com as mesas partes, causa de pedir e pedidos, cuja finalidade é a 

discussão do acordo firmado, mister se faz a análise pelo juiz prevento. 

Ao juiz, então, de ofício ou a requerimento do interessado, cumpre corrigir 

o erro ou a falta de distribuição, compensando-a em consonância com o 

disposto no art. 288, do CPC. Diante disso, com fundamento no artigo 286, 

inciso II, do CPC, DECLINO da competência para processar e julgar o 

presente feito, determinando seja ele redistribuído ao juízo do Quinto 

Juizado Especial Cível de Cuiabá. Proceda-se, portanto, à baixa 

necessária e à remessa determinada, com as cautelas de praxe. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 18 de dezembro de 2019. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002699-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DA SILVA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora, para que se manifeste sobre a 

petição constante do movimento n.º 24614050, bem como sobre os 

documentos que a incorporam, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

estabelece os artigos 435/ 437, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem conclusos, para a pasta de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019038-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIANNI CRISTINA CRUZ DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019038-34.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CELIANNI CRISTINA CRUZ DA CUNHA EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Trata-se de “EXECUÇÃO PROVISÓRIO DE SENTENÇA com fulcro no art. 52 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 427 de 1000



da Lei 9.099/95 c/c art. 520 e 515, I, do NCPC”, ajuizada por CELIANNI 

CRISTINA DA CRUZ CUNHA, em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Do exame dos autos, verifico que a 

presente demanda (processo n.º 1019038-34.2019.811.0001), veio 

redistribuída do gabinete do juiz II, deste Juizado, em face de conexão ao 

processo n.º 8069187-46.2018.811.0001, o qual tramitou, também, neste 

gabinete (juiz I), porquanto trata-se de feitos que envolvem as mesmas 

partes, causa de pedir e pedido. A decisão do douto colega prolator foi 

lançada, em 12.12.019 (id. 27333531), nos seguintes termos: “Vistos, etc. 

Serão distribuídas por dependência, conforme preconiza o artigo 286 do 

Código de Processo Civil de 2015, ou seja, ao MESMO JUIZO, as causas 

de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada; (Negritei). II - quando, tendo sido extinto 

o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do 

art. 55, § 3º, ao juízo prevento. Neste caso, se relaciona a causa com 

outra antes já submetida à distr ibuição, sob o n. 

8069187-46.2018.811.0001, que tramitou perante o 2º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá – Juiz de Direito I. Ao juiz, então, de ofício ou a 

requerimento do interessado, cumpre corrigir o erro ou a falta de 

distribuição, compensando-a, assim reluz o artigo 288, do Código de 

Processo Civil de 2015. Ante ao exposto, com as devidas compensações, 

proceda-se a REDISTRIBUIÇÃO do processo ao Juízo de origem. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito” No 

entanto, quando o referido processo, n.º 1019038-34.2019.811.0001, 

aportou neste juízo, a saber, em 18.12.019, os autos conexos à demanda 

em questão (n.º 8069187-46.2018.811.0001), já tinham sido julgados, 

conforme projeto de sentença elaborado pela ilustrada Juíza Leiga no mov. 

37.1, in verbis: “PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Sem preliminares a serem enfrentadas. Da análise 

da questão discutida nos autos, verifico que não há necessidade de 

produção de provas em audiência de instrução, pois a regularidade das 

condutas da Ré são comprovadas com prova predominantemente 

documental, ao passo que as provas apresentadas aos autos são 

suficientes para a formação do convencimento motivado do artigo 371 do 

CPC/15, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO ? DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO Cumpre-nos ressaltar que a presente 

contenda versa acerca de relação de consumo, nos moldes dos artigos 2º 

e 3º do CDC, estando patente a hipossuficiência da Autora, uma vez que a 

Ré está mais apta a provar a regularidade de suas atitudes, razão pela 

qual a i. Magistrada já deferiu a inversão do ônus da prova, em favor da 

Autora, na oportunidade em que se enfrentou a liminar, o que OPINO por 

ratificar, consoante autorizado pelo artigo 6º, VIII do CDC, justamente para 

proporcionar equilíbrio à relação processual. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Reparatória de Danos Morais 

e Pedido Liminar Inaudita Altera Pars. Em síntese, a Autora assevera ser 

consumidora da Ré, mediante a unidade consumidora nº 6/2003302-3, e 

que, após a transferência da titularidade da unidade para o seu nome, com 

a assinatura de termo de confissão de dívida, e assunção das dívidas em 

atraso, houve corte da energia em 16/11/2018. Aduz que, mesmo após ter 

pago a primeira parcela do acordo firmado com a Ré, em 17/11/2018, 

negou a religação imediata da unidade consumidora, sob o argumento de 

que a Autora teria de adquirir novo padrão. Relata que a Ré estaria lhe 

coagindo a comprar novo padrão, e pagar pelo eletricista. Assevera que a 

energia somente foi restabelecida em 23/11/2018, após a troca do padrão, 

mas que, todavia, foi novamente interrompida, em 24/11/2018, sob o 

argumento de que a Autora teria realizado ?gato?, inclusive sob a ameaça 

de imposição de multa. Sob esses argumentos, a Autora pleiteia a 

concessão da tutela de urgência, para restabelecer a energia, a 

declaração de irregularidade do corte, bem como o reconhecimento dos 

danos morais. À Mov. 11, pela i. Magistrada, foi deferida a liminar 

determinando o restabelecimento da energia elétrica à unidade 

consumidora, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Oportunizada a conciliação (Mov. 30), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (Mov. 31), a Ré sustenta que a suspensão da energia teria 

ocorrido ante a inadimplência confessa, e que a Autora teria de adequar 

seus padrões para o restabelecimento da energia, o que caracterizaria os 

fatos como exercício regular de direito. Pois bem. Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade dentre eles. Da 

análise dos fatos, vê-se que o ponto controvertido é representado pela 

legalidade ou não da suspensão da energia em Novembro/2018, e se 

dessa conduta teriam surgido os danos morais. Pois bem. Para a 

responsabilização civil da Ré, faz-se necessária a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. As 

contas de energia relativas aos meses de Outubro/2018 e 

Novembro/2018, com vencimento em 16/10/2018, e 14/11/2018, 

compuseram o Termo de Confissão de Dívida firmado pela Autora em 

16/11/2018, no qual a Autora se comprometeu a adimplir com um valor de 

entrada de R$ 93,00 (noventa e três reais), mais 05 parcelas no valor de 

R$ 37,31 (trinta e sete reais, e trinta e um centavos), e uma parcela no 

valor de R$ 37,32 (trinta e sete reais, e trinta e dois centavos). ? Mov. 

1.18. O valor de entrada foi tempestivamente pago, em 16/11/2018, 

consoante se depreende do comprovante de Mov. 1.19. Observo que, 

quando da elaboração do Termo de Confissão de Dívida, não houve 

qualquer informação expressa por parte da Ré quanto à suposta 

necessidade de regularizar o padrão, ou que tal obrigação fosse 

atribuição específica da Autora. Dessa feita, com o pagamento da entrada 

dos valores acordados, gerou na Autora a expectativa de que sua 

unidade consumidora estaria sendo religada. No entanto, a Ré não o fez, 

sob o argumento de que a Autora teria de adquirir um novo padrão. Aliás, 

a Ré não comprovou que, na instalação da unidade consumidora, teria 

informado peculiaridades de padrão, descumprindo o artigo 27 da Res. 

414/10 ANEEL: Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de 

fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de 

tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à: I ? 

obrigatoriedade, quando couber, de: (...) b) instalação, pelo interessado, 

quando exigido pela distribuidora, em locais apropriados de livre e fácil 

acesso, de caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à nstalação 

de medidores,transformadores de medição e outros aparelhos da 

distribuidora necessários à medição de consumo de energia elétrica e 

demanda de potência, quando houver, e à proteção destas instalações; 

Tal conduta, certamente, fere o código de defesa do consumidor, em 

especial o direito da autora de ter informações claras e precisas, bem 

como a prevenção de danos morais e materiais, consoante se depreende 

do artigo 6º, III e VI do CDC. Ora, até então, a energia estava sendo 

prestada de maneira contínua, sendo que, para a Autora, a única razão do 

corte da energia, seria o atraso no pagamento das faturas vencidas em 

16/10/2018 e 14/11/2018. Com o parcelamento dos valores, em 

16/11/2018, não havia razão de ser para que a energia não fosse 

restabelecida de maneira imediata. Há, claramente, falta de transparência 

nas informações prestadas pela Ré à consumidora, gerando confusão na 

relação de consumo, e falha na prestação de serviço à Autora. Deve-se 

relembrar que o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 22, é claro ao 

exigir que os serviços essenciais, como o fornecimento de energia 

elétrica, sejam prestados de forma contínua. Observo, ainda, que o 

parágrafo único determina que as empresas sejam compelidas a reparar 

eventuais danos surgidos em decorrência do corte imotivado. No caso em 

tela, entendo que a Ré cometeu ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 

187 do Código Civil, posto que violou as dinâmicas da legislação de 

consumo, em especial os artigos acima mencionados. Ora, se a energia 

era plenamente fornecida antes, com os padrões da Autora, inclusive, 

tendo sido religada em 23/11/2018, não pode a Ré se negar a 

restabelecê-la, incluindo nova obrigação, como adequação de padrão de 

energia. Até porque, tais padrões são adquiridos sob a orientação da 

própria Ré para prestar os serviços inicialmente, já na instalação. No 

entanto, como se assevera da inicial, em 24/11/2018, a unidade 

consumidora sofreu nova interrupção de energia, sob o argumento de 

adequação do padrão, claramente, ilegal. Ora, a segunda interrupção da 

energia, ocorrida em 24/11/2018, não se deu pela inadimplência, como 

quer fazer crer a Ré, posto que, na aludida data, já estava vigente o 

parcelamento, e, inclusive, o pagamento da entrada solicitada pela Ré. 

Nesses termos, entendo presente o ato ilícito, pelo corte imotivado da 

energia elétrica, em 24/11/2018, o que representa o próprio nexo causal, 

ou seja, ?o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta 

e o resultado? (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade 

civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), posto que não fosse o 

segundo corte, os danos não teriam se concretizado. DA ANÁLISE DOS 

DANOS MORAIS A Ré, por se tratar de prestadora de serviço público, com 

base na teoria do risco administrativo, responde objetivamente pelos 
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danos que vier a causar a terceiros durante a prestação do serviço 

concedido, por força do artigo 37, § 6º, da CF/88, e, a não ser que 

comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva da consumidora, o que aqui 

não se verifica. Assim, no tocante à indenização por danos morais, não se 

pode deixar de reconhecer que o sofrimento advindo da ineficácia da 

prestação dos serviços de energia elétrica pela Ré, bem como pelo 

atendimento deficiente à consumidora, com a privação injustificada de 

serviço essencial, após o pagamento da entrada do acordo, são fatos que 

indubitavelmente ultrapassam a seara do mero desconforto, configurando 

efetiva lesão à personalidade. Em casos semelhantes, tem decidido a 

recente jurisprudência pátria: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA 

ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS. 

DANO MORAL. 1. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, 

que somente pode ser interrompido por inadimplência do usuário e depois 

de prévia notificação. 2. A privação a um serviço essencial do qual 

depende o usuário para ter uma vida com um mínimo de dignidade, sem 

que tenha havido a prévia notificação a respeito da possibilidade de corte, 

configura abalo psíquico indenizável. 3. O arbitramento da compensação 

financeira pelo dano moral deve considerar as circunstâncias do caso, a 

capacidade econômica das partes, as finalidades reparatória e 

pedagógica da condenação e a vedação ao enriquecimento indevido das 

partes ? Compensação financeira corretamente arbitrada em R$ 10.000,00 

- Sentença mantida. Recurso improvido (MATOS, José Francisco. Recurso 

inominado n. 1004836-93.2017.8.26.0554. J. em 02 Mar. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 08 Mar. 2018.) Não se viu nenhum 

comportamento da Ré, seja em notificação prévia, seja em 

esclarecimentos concretos à Autora. Consequentemente, RECONHEÇO o 

dano moral in re ipsa, sendo o nexo causal necessário o próprio desgaste 

da Autora com a interrupção contínua e imotivada do fornecimento da 

energia. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo à título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, proporcionando um 

equilíbrio tal, de modo que não signifique enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos 

nos autos, a fragilidade da defesa, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da Ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, evitando a reiteração da 

conduta no mercado de consumo. DA ANÁLISE DO DESCUMPRIMENTO DA 

LIMINAR Por fim, observo que, à Mov. 28, a Autora informou aos autos 

acerca do descumprimento tempestivo da liminar, afirmando que o 

restabelecimento da energia somente se deu em 05/12/2018. Pleiteou, 

assim, que a Ré comprovasse o cumprimento tempestivo da liminar. Pois 

bem. A liminar foi concedida em 28/11/2018 (Mov. 11), oportunidade em 

que a i. Magistrada determinou o restabelecimento imediato da energia à 

unidade consumidora nº 6/2003302-3, não ultrapassando o prazo de 

24hs, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A 

Ré foi pessoalmente intimada para o cumprimento da liminar, em 

28/11/2018 (Mov. 25). Embora a Autora assevere que a liminar somente 

tenha sido cumprida em 05/12/2018, não há qualquer subsídio mínimo que 

assim corrobore. E, à contestação, os documentos arrolados pela Ré, 

demonstram que o restabelecimento da energia se deu em 29/11/2018 

(Mov. 31), ou seja, dentro do prazo estipulado pela i. Magistrada, razão 

pela qual OPINO por reconhecer o cumprimento tempestivo da liminar, e 

indeferir o pedido específico pela aplicação da respectiva multa. Isso 

posto, após a análise dos fatos e provas arroladas por ambas as partes, 

sem preliminares suscitadas pela Ré: 1. OPINO por reconhecer a relação 

de consumo entre Autora e Ré, nos temos dos artigos 2º e 3º do CDC, e 

por ratificar a inversão do ônus probatório em favor da Autora, consoante 

art. 6º, VIII, do CDC. 2. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

INICIAIS, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a 

irregularidade da interrupção do fornecimento da energia, ocorrida em 

24/11/2018, bem como o ato ilícito perpetrado pela Ré, e por CONDENÁ-LA 

ao pagamento de indenização por danos morais em valor que OPINO por 

arbitrar R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter pedagógico, 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (24/11/2018), e a 

correção monetária a partir desta data. 3. OPINO por tornar definitiva a 

tutela concedida pela i. Magistrada à Mov. 11, para determinar à Ré que 

mantenha o fornecimento da energia na unidade consumidora nº 

6/2003302-3, em razão dos fatos aqui discutidos. 4. OPINO por determinar 

à r. Secretaria que desentranhe o mandado juntado à Mov. 24, posto que 

pertencente à processo e partes distintas. 5. Por fim, OPINO por 

reconhecer o cumprimento tempestivo da liminar, e indeferir o pedido 

específico pela aplicação da respectiva multa, formulado pela Autora à 

Mov. 28. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. PAULA PINHEIRO DE 

SOUZA JUÍZA LEIGA” O projeto de sentença foi homologado, em 03.6.019 

(mov. 39.1), dele tendo havido interposição de recurso inominado, pela 

empresa promovida (mov. 45.1), devidamente contrarrazoado (mov. 

50.11). À vista disso, os autos foram encaminhados à Egrégia Turma 

Recursal, no dia 15.10.019, ante a decisão de mov. 52.1, que recebeu o 

recurso somente no efeito devolutivo. É a síntese. DECIDO. 

Prepositivamente, conforme dantes narrado, ressalto que os autos vieram 

a esta unidade (juiz I), por força da conexão com o processo n.º 

8069187-46.2018.811.0001, o qual foi já sentenciado (mov. 31.1 e 39.1 - 

8069187-46.2018.811.0001), e aguarda a decisão da c. Turma Recursal, 

com o recebimento do recurso, no efeito devolutivo. RECEBO, pois, a 

redistribuição efetuada. Outrossim, por tratar-se ações distribuídas em 

sistemas eletrônicos diferentes, não há como proceder ao apensamento 

das demandas. Dessa forma, em dando seguimento ao presente, qual 

seja, n.º 1019038-34.2019.811.0001, constato que a parte autora pugna 

pelo pagamento voluntário da condenação, tendo em vista que o recurso 

interposto naquela demanda foi recebido no efeito devolutivo. Pede, pois, 

ao final: “a) A intimação do Requerido ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A para que, querendo, realize o 

pagamento voluntário da quantia devida no valor total de R$ 6.747,47 (seis 

mil setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos) no 

prazo de 15 (quinze) dias; b) Não havendo pagamento voluntário no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugna para que seja acrescido multa de 10% (dez por 

cento), disposto no art. 523, § 1º, do NCPC, requerendo, desde logo, que 

seja realizada a penhora online do valor exequendo, conforme art. 52, IV, 

da Lei 9099/95”. Assim, antes de qualquer decisão, intime-se a parte 

executada para que pague o valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de incidir a multa legal sobre o débito, nos termos do artigo 523, 

§1º, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 18 de dezembro de 

2019. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ 1021483-25.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MANOEL 

QUEIROZ DE FRANCA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte reclamante desistiu 

desta reclamação, conforme petição de ID 27583659. Nos termos do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Diante 

do exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fulcro no 
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artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 

54 e 55, ambos da lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014739-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ISABELLY RODRIGUES AGUIAR REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. A Ré alega a inépcia da inicial, por supostamente, a Autora 

não ter indicado o valor pretendido como danos morais, contudo, a Autora 

apontou a pretensão do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de 

danos morais, razão pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. 

Ainda a ré sustenta como preliminar a ausência da juntada de documento 

expedido diretamente pelos órgãos de proteção ao crédito, contudo, tal 

fato refere-se a matéria probatório e não causa de extinção da ação sem 

resolução de mérito, portanto, será analisada com o mérito do presente 

litigio. Por fim, a Ré alega preliminar de falte de interesse processual da 

Autora por não buscar a resolução administrativa. Ocorre que não existe 

a necessidade de esgotamento de vias extrajudiciais para a parte buscar 

amparo judicial. Isto posto, OPINO por rejeitar a preliminar de falta de 

interesse de agir da Autora. Não havendo outras preliminares especificas 

arguidas pelas partes, passo a analise do mérito da controvérsia dos 

autos, o qual verifico ser desnecessária a produção de prova em 

audiência de instrução e julgamento, eis que as provas documentais 

acostadas ao caderno processual são suficientes, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois 

bem. Pleiteia a Autora declarar a inexistência de dívida que resultou na 

inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como 

reconhecer os danos morais sofridos. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. A 

parte Ré apresentou contestação, postulando a improcedência dos 

pedidos da Autora. A parte Autora apresentou impugnação a contestação, 

reiterando-se os pedidos da petição inicial. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que 

a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, razão pela qual OPINO por deferir a inversão do 

ônus da prova em favor da Autora. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL O ponto controvertido da presente demanda consiste na ilegalidade 

da cobrança de débito no valor de R$ 637,04 (seiscentos e trinta e sete 

reais e quatro centavos). Em que pese os argumentos apresentados pela 

Ré em contestação, essa não trouxe qualquer meio de prova idôneo a 

atestar a contratação dos serviços pela Autora. Assim, não se reconhece 

como licita a conduta da Ré, que não adotou conduta transparentes na 

relação com a consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço, e violação à política nacional da relação de 

consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da 

Ré, extraem-se alegações que não desconstituem, extinguem ou 

modificam as alegações do Autor, sequer legitimam a cobrança realizada. 

Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar 

com a consumidora, seja por cobrar débitos inexistentes ou por incluir o 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dessa 

cobrança ilícita ao Autor. E é exatamente nessa conduta que se 

concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo Réu, ao realizar 

cobrança ilícita de fatura que não se comprova ter sido realizado pelo 

Autor, bem como proceder com a restrição do nome do Autor nos órgãos 

de proteção ao crédito, para DECLARAR a inexistência da dívida ora 

discutida, no valor de R$ 637,04 (seiscentos e trinta e sete reais e quatro 

centavos). DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS O Réu agiu de forma ilícita 

e, inegavelmente, violou o patrimônio moral do Autor, causando lesão a 

sua honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de 

prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme 

as regras de experiência comum. O apontamento dos dados do Autor aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa, sendo comprovado pelo extrato anexado a inicial. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: CONSUMIDOR. 

RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO INCIDENTE NO CASO 

CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU 

MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 

recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que não 

acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 

385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) Nesse sentido, está presente o dever de indenizar 

por parte do Réu ao Autora. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS 
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No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., 

ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO por rejeitar as preliminares suscitadas pela Ré. 2. OPINO 

por deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora. 3. OPINO por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, eis 

que comprovados o ato ilícito praticado pelo Réu e os danos suportados 

pelo Autor, para nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para DECLARAR a 

inexistência da dívida ora discutida, no valor de R$ 637,04 (seiscentos e 

trinta e sete reais e quatro centavos), e reconhecer os danos de ordem 

moral sofridos pelo Autor, e por conseguinte condenar o Réu ao 

pagamento de indenização, na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data. 4. 

Ainda, OPINO por determinar que o Réu proceda com a baixa da restrição 

do nome do Autor, do SERASA/SPC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

para a hipótese de descumprimento da medida, fixa-se multa no importe de 

R$ 1.000,00 (mil reais). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Luiz Gustavo 

Derze Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo , na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da 

LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1007647-82.2019.811.0001 

Reclamante: WALMARY TANIA DE OLIVEIRA GUIMARAES Reclamado: 

BANCO DAYCOVAL S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com 

as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade 

da produção de prova oral. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta 

do juizado especial cível arguida pelo Banco Reclamado, porquanto os 

documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da 

presente ação, não necessitando de prova pericial. Rejeito a prejudicial de 

decadência arguida pelo Reclamado, pois o art. 26, II, do Código de Defesa 

do Consumidor, refere-se expressamente à reclamação por vícios do 

produto ou do serviço, não devendo ser aplicado ao caso no qual se 

busca além da restituição de valores, a reparação pelos danos causados 

morais. Passo à análise do mérito. Narra a parte autora que contratou 

empréstimo consignado com o Banco Reclamado, no entanto, desconhece 

o percentual dos juros cobrados, o custo efetivo, assim como, o número 

de parcelas, data de início e término das prestações. Ainda, que nunca 

utilizou cartão de crédito que encontra-se descontado em seu holerite, 

pleiteando ao final declaração de inexistência dos descontos referente a 

modalidade cartão de crédito, restituição, em dobro e a condenação do 

Banco Reclamado por danos morais. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe ao 

Reclamado provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedor de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Da análise dos documentos acostados ao processo 

conclui-se que o Banco Reclamado se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC e comprovou nos 

autos que a Reclamante aderiu ao cartão de crédito tendo autorizado o 

desconto do mínimo na folha de pagamento, id. 25759726. Em que pese a 

Reclamante ter alegado nos autos que desconhecia de que forma se deu 

a contratação, os documentos apresentados pelo Reclamado evidenciam 

que ela teve ciência das cláusulas constantes no contrato, tanto que 

consentiu com a forma de pagamento do empréstimo por meio de cartão 

de crédito contratado. Desta feita, restando ausente ato ilícito praticado 

pelo Banco Reclamado, incabível a reparação por danos materiais e 

morais. Corroborando: “CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. 

CONTRATAÇÃO REGULAR. LEGALIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RESERVA 

DE MARGEM CONSIDERÁVEL - RMC - DA CONTA DE RECEBIMENTO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA, 

VEZ QUE AVENÇADO CONTRATUALMENTE. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. Restando comprovada a contratação e utilização de 

cartão de crédito pelo autor, por meio do qual efetuou empréstimo, 

mediante operação de saque, inviável a desconstituição dos débitos 

havidos, porquanto decorrentes de contrato legalmente firmado entre as 

partes. Documentação acostada aos autos que comprova a regular 

utilização do cartão pelo demandante, bem como a legalidade de utilização 

de Reserva de Margem Consignável da conta de recebimento de benefício 

previdenciário do autor para cobrança dos débitos avençados. Cabe 

valorar estarem devidamente evidenciados pela parte ré todos os 

procedimentos adotados quando da renegociação do crédito e nova 

contratação de empréstimo por meio de "tele saque cartão" (fl. 103), bem 

como a disponibilização dos valores contratados por meio de 

transferência bancária. Danos morais, portanto, não configurados, diante 

da inexistência de ato ilícito praticado pelo réu. Sentença confirmada por 

seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005225131, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Marta Borges Ortiz, Julgado em 24/03/2015)”. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS formulados na inicial, determinando o 

arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. P. I. C. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013595-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELINO ROSA DA SILVA ARRUDA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 
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da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Inexistindo preliminares previstas no 

art. 337, do Código de Processo Civil a serem analisadas, passo ao exame 

do mérito. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais movida por MARCELINO ROSA DE ARRUDA 

em face de BANCO BRADESCO S/A, onde alega o reclamante que não 

possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela 

inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que 

desconhece. Em contestação, alega a parte Reclamada que houve regular 

contratação dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se 

trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal 

dano, tampouco demonstrou ter quitado o débito. Assim, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos faturas do cartão de 

crédito contratado pela autora, encaminhado ao endereço da parte autora, 

inclusive com indicação de conta para pagamento por meio de débito 

automático, o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. 

Ademais,a parte autora apenas asseverou a inexistência de débitos, os 

quais foram devidamente comprovados pela Reclamada, não havendo 

menção acerca da inexistência de relação jurídica. Assim, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo 

frente às meras argumentações da inexistência de relação jurídica por 

parte do reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de ilicitude na inclusão 

do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se 

tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código 

Civil, diante da existência do débito. Via de consequência, inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização 

por danos morais por parte da reclamante é medida que se impõe. Friso 

ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002670-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEVELLIN APARECIDA PAULO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002670-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HEVELLIN APARECIDA PAULO DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A ré sustenta preliminar de 

litisconsórcio ativo necessário, tendo em vista que a Autora e terceira 

pessoa assinaram o contrato de aquisição do imóvel. Ocorre que, não há 

como admitir a existência de litisconsórcio ativo necessário, por nítida 

violação ao artigo 5º, XXXV da CF/88, tendo em vista que o direito de ir a 

juízo não pode depender de terceiro, o qual pode não possuir interesse em 

demandar e com isso segregar o direito de ação da parte interessada. Por 

tais considerações, OPINO por rejeitar a preliminar de litisconsórcio ativo 

necessário. Ainda a Ré sustenta a sua ilegitimidade passiva, em que o 

suposto dano suportado pela Autora decorre de cobrança efetuada pela 

instituição financeira. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, 25, 

§1º, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que 

integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço 

contratado, sendo evidente, portanto a legitimidade da Ré para responder 

por eventual cobrança indevida e danos suportados pela Autora. Por fim, 

a Ré alega que os juros de obra decorrem de contrato de financiamento 

firmado entre a Autora e a Caixa Econômica Federal e que por isso 

trata-se de litisconsórcio necessário entre a Ré e a instituição financeira, o 

que afasta a competência deste juízo para decidir a presente causa, 

sendo, esta de competência da justiça federal, devendo o processo ser 

extinto sem julgamento de mérito. Entretanto, uma vez que se trata de 

responsabilidade solidária, cabendo a parte Autora optar contra quem 

deseja demandar, ficando ressalvado o direito de regresso. Razão pela 

qual OPINO por rejeitar a preliminar de incompetência territorial. Não 

havendo preliminares especificas arguidas pelas partes, passo a analise 

do mérito da controvérsia dos autos, o qual verifico ser desnecessária a 

produção de prova em audiência de instrução e julgamento, eis que as 

provas documentais acostadas ao caderno processual são suficientes, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, I, do CPC/15. Pois bem. Pleiteia a Autora indenização por danos 

morais, ressarcimento de cobrança indevida decorrente de juros de obra e 

cobrança de taxa SATI. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. A parte Ré 

apresentou contestação, postulando a improcedência dos pedidos da 

Autora. A parte Autora apresentou impugnação a contestação, 

reiterando-se os pedidos da petição inicial. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que 

a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, razão pela qual OPINO por deferir a inversão do 

ônus da prova em favor da Autora. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Cuida-se de ação indenizatória, a parte autora alega que firmou 

contrato de compra e venda de um imóvel, que foi cobrada indevidamente 

por taxas SATI e juros da obra. Nos pedidos requer a restituição em dobro 

e a indenização por danos materiais e morais. A defesa, argumenta que a 

parte autora tinha ciência do prazo em que os encargos referentes a 

construção seriam cobrados, bem como em relação a taxa SATI afirma 

que não foi cobrada a taxa SATI, mas sim taxa de despachante em termo 

separado, dada a opção ao consumidor de anuir ou não, postulando ao 

final pela improcedência dos pedidos. Salienta-se que a taxa de evolução 

de obra está prevista nos contratos firmados com a Caixa Econômica 

Federal sendo devida pelo mutuário até a data prevista para o 

encerramento da obra, sendo que a partir de então a cobrança se torna 

indevida, devendo ser suportada pela construtora da obra. Verifica-se 

que a parte autora firmou contrato de promessa de compra e venda do 

imóvel com a empresa ré em 05/01/2016, sendo o habite-se expedido em 

24/07/2017, que a chaves do imóvel foram entregues a autora 22/11/2017. 

A Autora postula o ressarcimento dos Juros de Obra de julho de 2017 à 

fevereiro de 2018, no valor total de R$ 6.361,73 (seis mil, trezentos e 

sessenta e um reais e setenta e três centavos). Ocorre que, os juros de 

obra são devidos até a data em que efetivamente é entregue a chave ao 

mutuário, qual seja, no dia 22/11/2017. De modo que, esse Juízo, 
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compreende como indevida a cobrança a partir dessa data. Nos autos, 

verifica-se que encerrou a cobrança dos juros de obra no dia 20 de 

setembro de 2017, portanto, em data anterior a entrega das chaves. Já a 

instituição financeira encerrou a cobrança no dia 28/02/2018, portanto, 

houve a cobrança indevida em desfavor da Autora dos meses de 

dezembro de 2017 à fevereiro de 2018. Em que pese tenha sido cobrado o 

mês de novembro da Autora, entende-se como devido, tendo em vista que 

as chaves lhe foram entregue apenas no final do mês. Já em relação ao 

valor pago no mês de abril de 2018, verifico que trata-se do pagamento da 

primeira parcela do financiamento e a parcela do juros de obra de 

novembro/2017, portanto, não há que ser ressarcido a Autora. Desse 

modo, é ilícita a cobrança no período de dezembro/2017 à fevereiro de 

2018, valores esses que deverão ser restituídos a Autora. Observa-se 

que houve mora da parte ré em proceder a averbação do habite-se, pois o 

habite-se, conforme já informado, foi expedido em 24/07/2017 e só foi 

devidamente averbado em 29 de maio de 2018, ou seja, após dez meses, 

sendo assim é legitimo que esta recomponha os prejuízos que a parte 

autora experimentou diante do atraso injustificado. Em reforço, insta 

colacionar o seguinte julgado: ?É legítima a cobrança da taxa de evolução 

de obra durante o período da construção - A extinção da cobrança da 

taxa está condicionada à conclusão das obras.?. (18/01/2019 - 18/1/2019 

Apelação Cível AC 10000180956914001 MG (TJ-MG) Juliana Campos 

Horta) No mesmo trilhar: ?(...) em caso de atraso na entrega do imóvel ou 

atraso na averbação do habite-se, os juros de obra decorrentes do 

financiamento realizado junto ao Banco do Brasil devem ser ressarcidos 

por quem que deu causa à mora.? Encontrado em: UNANIME. 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF Publicado no 

DJE : 05/12/2017. Em remate, o pagamento dos juros da obra é fato 

incontroverso, devendo a parte ré restituir os valores cobrados 

indevidamente, após a conclusão da obra, nos meses de dezembro de 

2017 a fevereiro de 2018, no valor total de R$ 1.359,27 (mil, trezentos e 

cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), de forma simples, 

deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento. Pois conforme o 

entendimento da 2ª seção (composta pelas 3ª e 4ª Turmas) responsável 

pelo julgamentos de direito privado exige que o fornecedor tenha agido 

com má-fé, não sendo suficiente somente a verificação da culpa. (STJ, 

AgRg no Ag 570214/MG, Rela. Mina. Nancy Andrigh D 28/06/2014). DA 

TAXA SATI A ré se vale de termo aditivo de contrato para sustentar a 

legalidade da cobrança de taxa de despachante, pelo preço de R$ 800,00 

(oitocentos reais), contudo, a sua finalidade é idêntica a SATI, bem como 

no próprio extrato do cliente, a referida taxa é descrita da seguinte forma: 

“I222 - SERV. ASSESSORIA NO REGISTRO PREF/CART”. Outrossim, no 

termo assinado não é sequer declinado quem será o despachante que 

fará o serviço de registro de contrato, o que demonstra que a Ré apenas 

objetiva dar legalidade ao ilegal. A taxa SATI é uma taxa que vem sendo 

cobrada na assinatura do contrato de compra de imóvel na planta, com a 

construtora, que transfere ao comprador o pagamento de uma taxa de 

Serviço de Assessoria Técnica Imobiliária. Seria uma assessoria 

contratada pela construtora para cuidar da documentação do comprador, 

e do processo para efetivação do financiamento bancário. Ora, se a 

assessoria é contratada pela construtora, ela deve assumir a 

responsabilidade pelo seu pagamento, e não pode impor ao consumidor 

hipossuficiente tal ônus. No caso, a taxa foi inserida mediante um “termo 

aditivo de contrato”, no qual a Ré passa a exigir da Autora o pagamento de 

R$ 800,00 (oitocentos reais), em dez parcelas iguais e sucessivas de R$ 

80,00 (oitenta reais). E a Autora apresentou extratos nos quais constam 

os pagamentos das aludidas parcelas. Ora, no direito do consumidor, a 

transparência faz parte da Política Nacional da Relação de Consumo, 

preconizada no artigo 4º do CDC, e o consumidor tem assegurado o direito 

à educação, liberdade de escolha, informação adequada e clara, proteção 

contra a publicidade abusiva e métodos comerciais coercitivos, bem como 

modificações das clausulas contratuais que estabeleçam prestações 

desproporcionais, e a efetiva prevenção e reparação de danos morais e 

materiais, conforme artigos 6º, II, III, IV, V e VI do CDC. O artigo 39 do CDC, 

ainda, prevê as hipóteses de cláusulas abusivas, dentre elas, os incisos 

IV e V considera a prática de prevalecer-se da fraqueza do consumidor, 

para impingir-lhe seus produtos e serviços, exigindo-lhe vantagem 

manifestamente excessiva, como é o caso dos autos, em que a Ré impôs 

ao consumidor o pagamento da Taxa SATI. Em assim agindo, comete ato 

ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., pois viola toda a dinâmica da 

relação de consumo, bem como os principais direitos do consumidor, em 

especial a prestação de um serviço adequado, informações adequadas e 

claras, qualidade do serviço prestado, e efetiva reparação de dano moral 

e material, preconizados nos artigos acima mencionados. Logo, OPINO por 

reconhecer o ato ilícito, consoante outrora explanado, praticado pela Ré, 

em desfavor da Autora, para declarar a ilegalidade da TAXA SATI cobrada 

da Autora. Assim, é flagrante o dever de restituir o valor a Autora, razão 

pela qual OPINO por reconhecer o direito da Autora em reaver a quantia 

paga, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo a Ré ser 

condenada à restituir tal valor, na modalidade dobrada, qual seja R$ 

1.600,00 (um mil e seiscentos reais). Isso porque o artigo 42, parágrafo 

único do CDC, deixa claro que o “consumidor cobrado em quantia indevida 

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável.” E, no caso dos autos, não houve engano 

justificável, mas flagrante cobrança indevida. Sob os danos materiais da 

cobrança da TAXA SATI, na proporção de R$ 1.600,00 (um mil e 

seiscentos reais), deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo 

pagamento. DOS DANOS MORAIS E, analisando o pleito pela reparação de 

danos morais, tem-se que a angústia causada na Autora, pela Ré, na 

cobrança de valores indevidos reiterados, inserindo-os no contrato de tal 

forma que a Autora só restou aderir ao pagamento da taxa, bem como os 

juros de obra, é situação que extrapola a esfera do mero dissabor, pois 

causa frustração e angustia no processo de aquisição do bem imóvel. Em 

casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria, inclusive à título de 

Recurso Repetitivo junto ao STJ: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA 

DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. 

CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. 

VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE 

ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA 

COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. 

Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a 

obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa 

de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação 

imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da 

unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de 

assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à 

celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO 

CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de 

corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato 

acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 

1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, 

mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese. 

1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (SANSEVERINO, 

Paulo de Tarso. Recurso Especial n. 2015/0216201-2. J. em 24 Ago. 2016. 

Disp. em www.stj.jus.br. Acesso em 03 Jul. 2018). Nesses moldes, 

tem-se que o dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário, ou seja, 

“o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 

6 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está fartamente demonstrado 

com a inserção de cobrança abusiva e ilegal pela Ré, impondo-lhe uma 

obrigação indevida. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que 

tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto 

que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios 

legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO por rejeitar as preliminares suscitadas pela Ré. 2. OPINO 

por deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora. 3. OPINO 

POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, 

eis que comprovados o ato ilícito praticado pela Ré e os danos suportados 
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pela Autora, para nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para DECLARAR 

ilegal a cobrança de taxa SATI, bem como os juros de obra do período de 

dezembro/2017 à fevereiro/2018, para CODENAR a Ré à restituir a Autora, 

os valores cobrados indevidamente, após a conclusão da obra, nos 

meses de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, no valor total de R$ 

1.359,27 (mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), 

de forma simples, bem como os valores cobrados indevidamente como 

TAXA SATI, no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), nos 

termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, deverão incidir os juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) 

a partir do efetivo pagamento. 4. Por fim, OPINO por CONDENAR a Ré ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data, e 

acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro Juiz Leigo Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo , na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014486-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA BENEDITA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014486-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIA MARIA BENEDITA DE FREITAS REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 

38 da Lei n.º 9.099/95. DECIDO. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO 

INDEVIDO formulada por LUCIA MARIA BENEDITA DE FREITAS em 

desfavor da empresa BANCO BMG S.A. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

instrução probatória. Assim, diante das provas documentais e, sobretudo, 

das afirmações das partes constantes dos autos, entendo desnecessária 

a fase instrutória, passando ao julgamento antecipado da lide. Antes, 

contudo, de apreciar o mérito da demanda, passo a análise da preliminar 

arguida pela empresa Reclamada. Inicialmente rejeita-se a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pela empresa Reclamada, porquanto a sua 

responsabilidade será aferida quando da análise do mérito. Prefacialmente 

destaco que a prejudicial de decadência confunde-se com o mérito e com 

ele será analisada. Passo ao exame do mérito. Desconhece a parte autora 

a contratação de empréstimo que alega ter sido descontado pela 

reclamada em seu holerite no valor de R$ 92,94(noventa e dois reais e 

noventa e quatro centavos), do qual requer a restituição, em dobro e a 

condenação da empresa Reclamada por danos morais. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que 

assim estabelece, litteris: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época que foi fornecido.” Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (gn) No caso em comento, as partes 

envolvidas nestes autos asseveraram a existência de contrato sob n. 

221733066, com parcelas no valor de R$ 92,94 (noventa e dois reais e 

noventa e quatro centavos). Contudo, após análise do contracheque 

apresentado pela autora nos autos, de 2014 a 2017, inexiste desconto 

mensal no valor de R$ 92,94 (noventa e dois reais e noventa e quatro 

centavos). Existem descontos da empresa Reclamada na modalidade 

cartão de crédito e consignado, porém, com valor diverso do informados 

pelas partes na inicial e na contestação. Desta feita, considerando a 

inexistência de provas quanto o desconto no valor de R$ 92,94 (noventa e 

dois reais e noventa e quatro centavos), não há falar-se, em declaração 

de inexistência de débito e por sua vez restituição, em dobro e 

condenação da empresa Reclamada por danos morais. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE 

DESCONTO INDEVIDO formulada por LUCIA MARIA BENEDITA DE FREITAS 

em desfavor da empresa BANCO BMG S.A, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009947-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUSCA VANESSA SILVA SOUSA CARVALHO (EXECUTADO)

JOAO PINHEIRO DE CARVALHO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009947-17.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE EXECUTADO: JOAO PINHEIRO DE 

CARVALHO NETO, ALUSCA VANESSA SILVA SOUSA CARVALHO 

Vistos etc. Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado. Posto isso, com 

fulcro no art. 922 do CPC, HOMOLOGO o acordo e SUSPENDO a execução 

pelo prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Decorrido o prazo, 

independente de nova intimação, deverão as partes se pronunciarem para 

extinção ou prosseguimento do feito. Intimem-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005889-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES DA GUIA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005889-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EROTILDES DA GUIA MORAES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO Antes de 

adentrar ao mérito, tem-se que a Ré suscitou a necessidade de prova 

pericial no medidor de energia elétrica da Autora, o que afastaria a 

competência do juizado especial. Nesse peculiar, entendo que as provas 

juntadas aos autos, em concurso com as alegações das partes, são 

suficientes para a solução da controvérsia. Por estas razões, OPINO por 

afastar a preliminar de incompetência do juizado, por não entender que a 

prova pericial seja imprescindível para a formação do convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO 

MÉRITO Da análise do processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, como a 

própria audiência de instrução, para a formação do convencimento 

motivado preconizado no artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as 

partes, ao serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução 

e julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 

25035367), reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO Em razão de se tratar de relação de consumo, 

nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, estando patente a hipossuficiência 

da parte consumidora, e a maior aptidão da Ré à provar o insucesso da 

demanda, do que àquela a demonstrar a sua procedência, OPINO por 

ratificar a inversão do ônus da prova deferida por ocasião da análise da 

liminar (ID nº 23357352). DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de 

Fazer proposta pela parte Autora, em desfavor da Ré, narrando que 

recebeu em sua residência faturas de energia elétrica que estariam 

completamente fora de sua média de consumo, que alega ser de R$ 

120,00. A autora contesta, na inicial, as faturas referentes aos meses de 

fevereiro a agosto de 2019, acrescentando as faturas de setembro e 

outubro (com vencimento em outubro e novembro, respectivamente) à 

Petição de ID n 26226446. Contesta, assim, as faturas referentes aos 

meses de fevereiro a outubro de 2019. Pleiteia pela declaração de 

inexistência dos débitos referentes às faturas acima descritas, com o 

refaturamento pela média consumida. A tutela antecipada pretendida foi 

deferida liminarmente (ID nº 23357352), para que a Ré se abstivesse de 

suspender ou que restabelecesse o fornecimento de energia elétrica na 

casa da autora, caso já o tivesse interrompido, em razão das faturas aqui 

discutidas, tendo sido incluídas na decisão somente as faturas referentes 

aos meses de março a agosto de 2019. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. A Ré apresentou defesa tempestiva, salientando que a leitura 

está correta e que a autora registrou consumo equivalente aos meses 

contestados nos meses em que não houve insurgência com relação à 

medição. Defende que a autora realmente utilizou a energia registrada e 

pugna pela improcedência da ação. Pois bem. Não há controvérsia acerca 

do fato da autora ter contestado administrativamente as faturas, já que a 

mesma informou o protocolo referente ao pedido feito junto à ré e esta, 

sobre ele, não se manifestou. Em que pese a ré afirmar que o faturamento 

está correto, sequer houve qualquer vistoria no medidor da Unidade 

Consumidora da parte autora, mesmo após a sua contestação 

administrativa. Se houve vistoria, a mesma não foi juntada aos autos. 

Apesar da Ré asseverar a regularidade de sua conduta, tenho que restou 

comprovado nos autos que a autora recebeu algumas faturas acima da 

média e que, muito embora tenha apresentado contestação administrativa 

junto à ré, esta insistiu em cobrar da autora valores que não eram devidos, 

pois sequer foi esclarecido o método utilizado pela ré para revisar a 

fatura. As condutas da Ré, portanto, violam o artigo 6º, III, IV, VI e IX do 

CDC, pois não há informações adequadas e claras sobre os fatos, mas 

sim, um método comercial coercitivo e desleal, uma verdadeira prática 

abusiva imposta na prestação de serviço, que lhe causa danos 

patrimoniais, e compromete a adequada e eficaz prestação do serviço. A 

parte Autora fica refém da cobrança de valores aleatórios pela Ré, sem 

ter a segurança do que, efetivamente vem pagando e se os valores 

cobrados estariam refletindo exatamente o que foi consumido. Em que 

pese a ré alegar que o consumo contestado pela autora está na média de 

consumo nos meses anteriores e posteriores, tal fato não corresponde 

com a verdade. Entretanto, ressalto que a média de R$ 120,00 mensais 

apontada pela autora na inicial também se encontra equivocada. Conforme 

se verifica pelo histórico de consumo da parte autora (25317216), vê-se 

que a média mensal de consumo da autora nos 12 meses anteriores aos 

aqui contestados foi de 293 kwh, sendo que o consumo mínimo foi de 233 

kwh (09/2018) e o máximo, de 355 kwh (04/2018). Portanto, de fato, os 

consumos registrados nos meses 03 a 08/2019 estão muito acima da 

média consumida pela autora. O mesmo não ocorre com os demais meses 

(02, 09 e 10/2019), em que o consumo da autora, respeitada a variação 

normal, foi equivalente ao consumo em meses que não foram objeto de 

controvérsia. Logo, a cobrança em valor excessivo, fora da média de 

consumo anterior e posterior da unidade consumidora, não possui o 

condão de imputar a obrigação ao consumidor quanto ao pagamento, 

porquanto constitui elemento probatório de intensa fragilidade. É a 

empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato 

danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, 

pois ela é quem dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação 

de suas alegações, o que não verifico nos presentes autos. Frise-se, que 

a responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços 

é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que 

lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte 

Autora. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTAS DE CONSUMO 

DESPROPORCIONAIS À MÉDIA DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DA REGULARIDADE 

DO MEDIDOR OU DE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA A JUSTIFICAR 

O AUMENTO ABRUPTO E DESPROPORCIONAL DO CONSUMO – 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS COM DETERMINAÇÃO 

DE REVISÃO COM BASE NA MÉDIA ARITMÉTICA DOS DOZE MESES 

ANTERIORES E CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE 

EM INSPEÇÃO E REPAROS NO LOCAL NO QUE SE REFERE AOS 

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA 

PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. 

(PAYLOVSKY, Fernando Awensztern. Recurso inominado n. 

0005162-88.2018.8.26.0278. J. em 21 Fev. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Maio 2019.) Assim, restando comprovado 

nos autos que a cobrança foi indevida, OPINO por declarar a inexistência 

dos débitos específicos referentes às faturas referentes aos meses de 

março a agosto de 2019, nos valores de R$ 476,60, R$ 493,10, R$ 614,51, 

R$ 464,56, R$ 541,98 e R$ 386,40, respectivamente. OPINO por determinar 

à Ré que, no prazo de 15 dias, proceda à readequação das aludidas 

faturas, para o consumo médio mensal da autora, qual seja 293 kwh, sob 

pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Para fins de efetividade da medida, consigno o prazo de 15 dias, contados 

do trânsito em julgado da sentença, para que a ré promova o 

refaturamento acima determinado, devendo encaminhar as respectivas 

faturas para a residência da autora com pelo menos 30 dias de 

antecedência à data de vencimento, a fim de possibilitar-lhe o pagamento. 

Permanece a obrigação da ré em se abster de efetuar a suspensão do 

fornecimento de energia na Unidade Consumidora da autora em razão dos 

débitos relativos às faturas referentes aos meses de março a agosto de 
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2019, até a data de vencimento das novas faturas (conforme acima 

determinado). OPINO, ainda, por liberar à autora, mediante alvará, os 

valores por ela depositados a título de caução, sendo que o pagamento 

das faturas nos valores devidos será feito diretamente por ela quando do 

recebimento. DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Quanto ao dano moral, 

tem-se que o mesmo representa uma “lesão a um interesse que visa a 

satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos 

da personalidade ou nos atributos da pessoa” (GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 645.). 

Neste caso específico, em relação ao dano moral, entendo que os 

mesmos são devidos, ante a submissão do consumidor à situação 

vexatória de se ver cobrada por valores não consumidos e, mesmo após 

ter contestado administrativamente e comprovado que a cobrança estava 

muito acima da sua média, ter a cobrança indevida persistido e 

fornecimento de energia ameaçado. Senão vejamos: Dano moral. Erro da 

empresa fornecedora de energia em cobrar a autora em valores 

inexistentes. Inversão do ônus da prova – fornecedora não comprova 

qualquer escusa a não se punir o comportamento desidioso. Dano moral. 

Arbitramento de valor razoável. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos. (CAMPOS, Gustavo de Castro. Recurso inominado n. 

0003631-94.2016.8.26.0129. J. em 16 Nov. 2017) Assim, a cobrança, nos 

moldes formulados, demonstra a tentativa da Ré em impor ao consumidor a 

sua superioridade econômica, tornando-se a autora vítima da má 

prestação de serviço e submissa às vontades da ré, razão pela qual 

OPINO por reconhecer o dano moral in re ipsa. Além disso, fato é que a 

autora apresentou contestação da fatura discutida nesta ação à ré, sendo 

que esta, sem dar a devida atenção à reclamação e sequer realizar, de 

fato, qualquer vistoria, simplesmente atribuiu valores aleatórios à fatura 

encaminhada para a autora e lhe negou o direito de ver a sua fatura 

readequada para a realidade. Logo, resta caracterizado o dano moral 

sofrido pela parte demandante. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Sob esses 

argumentos, entendo que o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), é valor 

condizente com a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o 

enriquecimento ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas 

desídias da Ré. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas 

e probatórias apresentadas por ambas as partes: 1. OPINO por REJEITAR 

a preliminar de incompetência do juízo arguida pela ré à defesa. 2. NO 

MÉRITO, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS 

PEDIDOS formulados pela Autora, com fulcro no art. 487, I do CPC/153, 

RATIFICANDO a inversão do ônus da prova deferida à parte autora. 3. 

OPINO por declarar a inexistência dos débitos específicos, referentes às 

faturas referentes aos meses de março a agosto de 2019, nos valores de 

R$ 476,60, R$ 493,10, R$ 614,51, R$ 464,56, R$ 541,98 e R$ 386,40, 

respectivamente. 4. OPINO por determinar à Ré que, no prazo de 15 dias, 

proceda à readequação das aludidas faturas, para o consumo médio 

mensal da autora, qual seja 293 kwh, sob pena de multa fixa que OPINO 

por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. Para fins de efetividade da 

medida, consigno o prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado da 

sentença, para que a ré promova o refaturamento acima determinado, 

devendo encaminhar as respectivas faturas para a residência da autora 

com pelo menos 30 dias de antecedência à data de vencimento, a fim de 

possibilitar-lhe o pagamento. 6. Permanece a obrigação da ré em se abster 

de efetuar a suspensão do fornecimento de energia na Unidade 

Consumidora da autora em razão dos débitos relativos às faturas 

referentes aos meses de março a agosto de 2019 até a data de 

vencimento das novas faturas (conforme acima determinado). 7. OPINO, 

ainda, por liberar à autora, mediante alvará, os valores por ela depositados 

a título de caução (ID 24333397 e 26226446), sendo que o pagamento das 

faturas nos valores retificados/devidos será feito diretamente por ela 

quando do recebimento das faturas em sua residência. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005210-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVALDO ALVES DA FONSECA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Vistos, etc. Dispensado 

o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. GRATUIDADE A 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta 

fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de 

Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou 

despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise dos autos verifico que 

se encontra maduro para julgamento, posto que desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas 

(Audiência de ID nº 24832467) sobre a produção de outras provas ou a 

necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO É oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 

3º do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR nesta oportunidade, nos termos 

do artigo 6º, VIII. Importante consignar que a jurisprudência é clara no 

sentido de que “a inversão do ônus da prova prevista no CDC não importa 

em desonerar o autor da produção mínima dos fatos constitutivos do seu 

direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 

Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br.) DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Reclamação Cível proposta pela 

parte Autora, para o ressarcimento de danos morais e materiais, que 

teriam ocorridos em decorrência da falha na prestação de serviço por 

sobrecarga de energia e queima de aparelhos eletrodomésticos e 

eletrônicos. Em síntese, alega o Autor ser consumidor da Ré e que, em 

razão de uma sobrecarga de energia elétrica, ocorrida em 21/12/2018, 

houve danificação em vários equipamentos elétricos em sua residência. 

Sustenta que registrou reclamação administrativa em 02/01/2019 e que, 

em resposta, a ré somente teria deferido o ressarcimento referente a 

alguns equipamentos, indeferindo o pedido de ressarcimento dos demais 

aparelhos em razão da necessidade de apresentação de 

laudos/orçamentos adicionais aos que o autor apresentou no momento do 

pedido administrativo. Requer, assim, indenização por danos materiais e 

morais. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. A ré, em defesa tempestiva, não 

nega a existência da sobrecarga, tampouco que a mesma tenha causado 

os danos narrados pelo autor na inicial, somente aponta que o motivo do 

indeferimento do pedido administrativo seria a falta dos laudos 
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complementares solicitados por ela. Não obstante a inversão do ônus da 

prova, a parte Autora cumpriu o ônus probatório do artigo 373, I do CPC, 

ao apresentar aos autos, assim como no processo administrativo que 

protocolizou junto a ré, os laudos de assistência técnica demonstrando 

problemas nos produtos mencionados pelo autor na inicial. E, da análise 

dos fatos, vê-se que houve a tentativa de solução administrativa, quando 

a própria Ré confirma que a negativa de ressarcimento ocorreu porque o 

autor não apresentou novos laudos e orçamentos, embora o pedido 

administrativo tenha sido oferecido com pareceres e laudos técnicos, além 

de orçamentos. Importante ressaltar que a resposta não aponta o motivo 

da exigência de novos laudos, tampouco a ré manifestou interesse em 

enviar uma equipe para analisar os equipamentos. Tampouco houve 

desconstituição dos documentos apresentados pelo autor. O nexo causal, 

no caso, encontra-se perfeitamente comprovado, mormente quando houve 

o ressarcimento de parte dos equipamentos avariados pela ré, sem 

qualquer ressalva. Assim, tendo o autor comprovado o ato, o dano e o 

nexo causal entre ambos, caberia à ré apresentar qualquer causa 

impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, o que não ocorreu 

no caso em apreço. Portanto, OPINO por reconhecer o ato ilícito, 

consoante artigos 186, 187 e 927 do CC., ante a flagrante falha na 

prestação de serviços, nos termos do artigo 14 do CDC, devendo a Ré 

ressarcir a parte consumidora pelos danos materiais sofridos. E nesse 

sentido tem decidido a recente jurisprudência pátria: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS. QUEIMA DE CPU. NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. 

DEVER DE INDENIZAR. ORÇAMENTO E AVALIAÇÃO TÉCNICA DO BEM 

AVARIADO. Foi demonstrado o dano no equipamento de informática em 

razão de oscilações da rede elétrica que abastece a residência do autor. 

A avaliação técnica e orçamento comprovam o nexo de causalidade entre 

o dano evidenciado e a falha na prestação de serviços. A concessionária, 

por sua vez, não produziu prova hábil a afastá-lo. Frente à 

responsabilidade objetiva, impõe-se a esta o dever de indenizar os 

prejuízos. Assim, devida a indenização material pelo prejuízo causado, tal 

como determinado na sentença, que bem apreciou os fatos. Sentença 

mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008399396 

RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 

24/04/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/05/2019) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JEC. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA 

TÉCNICA. MÉRITO. COMPROVADA A OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE 

ELÉTRICA E OS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELA AUTORA. 

PROVA AMPARADA EM LAUDO E ORÇAMENTOS DEMONSTRA QUE A 

QUEDA DE ENERGIA ORIGINOU OS DANOS. PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008647992 RS, Relator: Jerson 

Moacir Gubert, Data de Julgamento: 25/10/2019, Quarta Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: 30/10/2019) Assim, OPINO por reconhecer os 

danos de ordem material sofridos pelo autor, relativo aos seguintes 

equipamentos avariados: - AR CONDICIONADO MARCA 

ELECTROLUZ/MODELO 12.000 BTUS - AR CONDICIONADO MARCA 

SPRINTER /MODELO 12.000 BTUS Total: R$ 1.316,00 -CAMERAS DE 

SEGURANÇAS – 06 R$ 2.880,00 - DVR DE CAMERAS R$ 1.800,00 - 

MOTOR DZ 04 MARCA ROSSI R$ 850,00 - CONSERTO DO MONITOR DE 

IMAGEM R$ 250,00 - FONTE ATX PLACA MAE R$ 318,00 - PLACA DE 

CONTROLE MAGNETRON R$188,00 Valor total dos danos materiais: R$ 

7.602,00. Quanto a dano moral, neste caso específico, entendo pela 

procedência da verba, pois a situação vivenciada causou transtorno à 

parte consumidora que foge à esfera do mero dissabor, principalmente 

considerando que a mesma, em nítida postura de boa-fé, requereu 

providências na esfera administrativa, sem êxito, tendo de se socorrer ao 

poder judiciário para a reparação de seus danos, sem qualquer resposta 

plausível por parte da Ré. E assim já se posicionou a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES NA REDE. QUEIMA DE APARELHOS E 

EQUIPAMENTOS ELETRIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO, 

EXCEPCIONALMENTE. BEM ESSENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008302457, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, 

Julgado em 30/04/2019, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

06/05/2019) Direito do Consumidor. Oscilações de energia. Queima de 

refrigerador. Danos morais configurados. Apelação desprovida. 1. Não 

nega a apelante a ocorrência das oscilações de energia e o defeito 

ocasionado no refrigerador da apelada, afirmando apenas, por outro lado, 

que o consertou. 2. Assim, cabia à apelante demonstrar o reparo do 

refrigerador, na forma do art. 373, II, CPC, o que não foi feito. 3. A inércia 

da apelante em consertar o refrigerador ou substituí-lo é causa de danos 

morais. 4. Valor indenizatório adequado. 5. Apelação a que se nega 

provimento. (TJ-RJ - APL: 00088046320178190031, Relator: Des(a). 

HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 20/08/2019, 

DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) Para fixação do valor do dano moral 

devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica da lesada, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de 

tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência 

em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à 

reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais). DISPOSITIVO: Pelo exposto e fundamentado, após a análise das 

versões fáticas e documentos trazidos por ambas as partes, OPINO por: 

1. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, 

nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de 

consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e deferir a inversão do 

ônus da prova em seu favor. 2. CONDENAR a parte Ré a pagar à parte 

Autora a quantia de R$ 7.602,00, a título de danos materiais, acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (24/09/2019) e 

correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso (15/01/2019). 3. 

CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso (25/06/2019 - negativa administrativa do 

pedido de ressarcimento) e corrigidos monetariamente (INPC), a partir 

desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013247-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GENIELI ARAUJO DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez 

que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DA PRELIMINAR ARGUIDA - INÉPCIA DA 

INICIAL Tem-se que a Ré se manifestou acerca do comprovante de 

negativação juntado à inicial, o qual alega não ser emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL local. Contudo, vê-se que Ré não apresentou 

qualquer contraprova que o desconstituísse, bem como que não há 

controvérsia acerca da negativação do nome da parte autora, razão pela 

qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins processuais. Assim, OPINO 

por REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré. DA 
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JUNTADA DE DOCUMENTO SIGILOSO Vê-se que a ré menciona à defesa 

um relatório de chamadas que teriam sido originadas pela parte autora e 

que, dada a natureza do documento, que teriam informações relativas aos 

valores cobrados da parte autora, pugna que o juízo decida se o 

documento será arquivado em pasta própria, passível de consulta apenas 

pelas partes e seus advogados, ou se o processo tramitará em segredo 

de justiça. Não há qualquer documento nos moldes descritos juntado com 

a defesa, pelo que resta prejudicado o pedido de segredo de justiça feito 

pela ré. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos 

verifico que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC. Aliado a isso, verifico que a parte autora, ao ser indagada 

(Audiência de ID nº 26801889) sobre a realização de audiência de 

instrução e julgamento ou produção de novas provas, requereu o 

julgamento antecipado da lide e a ré, reportou-se à defesa, na qual fez 

pedido genérico de produção de provas. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega a parte Autora ter sido surpreendida com negativação em 

seu nome oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 283,16, cuja origem 

aduz desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela 

logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo 

de causalidade entre eles. No caso em tela, tem-se que a Ré, na 

oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do 

vínculo entre as partes. Trouxe apenas documentos produzidos 

unilateralmente e telas sistêmicas (ilegíveis, a propósito), sobre as quais a 

jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). Da análise dos 

fatos, vê-se que a defesa da Ré não está acompanhada de provas 

robustas que subsidiem o vínculo contratual e o débito negativado, não 

tendo a ré apresentado qualquer documento aonde constasse a 

assinatura da parte Autora em contratações, sequer a origem do valor 

negativado. Consequentemente, entendo que a Ré não observou o ônus 

que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado 

aos autos o contrato específico que subsidiou a negativação, 

principalmente quando a parte Autora negou a existência do débito 

negativado. Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora ou qualquer argumento 

forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela 

qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO 

VALOR DE R$ 283,16, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar que a ré exclua o nome da parte autora dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 

2.000,00. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor acima 

indicado, caso a ré não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No que 

concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a ensejar 

a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à Ré a 

obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente 

violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

à negativações infundadas, demonstrando a clara negligência da Ré, e 

sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: 

Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c dano moral – Ônus do 

fornecedor do serviço de comprovar a existência da relação jurídica – 

Dano moral in re ipsa, decorrente da inscrição indevida do nome do 

consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – 

Indenização arbitrada com ponderação, observadas as circunstâncias do 

caso concreto – Prazo para cumprimento da obrigação de cancelar as 

cobranças mais do que razável, pois seu termo "a quo" é a data do 

trânsito em julgado – Multa fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas 

razões para sua redução ou exclusão – Recurso a que se nega 

prov imento.  (TSUNO, Marce lo .  Recurso inominado n . 

1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Out. 2018.) No que tange à quantificação 

do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré 

ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como 

medida de caráter pedagógico. Quanto ao pedido contraposto e de 

condenação da parte autora em litigância de má-fé, OPINO por indeferi-los, 

eis que manifestamente improcedentes. DISPOSITIVO: Isso posto, após 

analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as 

partes: 1. OPINO por REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial. 2. OPINO 

por indeferir o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, não 

sendo o caso, também, de se arquivar qualquer documento juntado pela ré 

em pasta própria. 3. No mérito, OPINO por reconhecer a relação de 

consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em 

favor da parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 4. OPINO pela 

procedência parcial dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 283,16, bem 

como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena 

de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. OPINO por determinar que 

a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, 

referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00. 6. OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, no valor acima indicado, mediante SERASA 

JUD, caso a ré não o faça. 7. No que concerne aos danos morais, OPINO 

por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à 

ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (07/09/2019) e a 

correção monetária, a partir desta data. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013824-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MENOTTI REINERS GRIGGI REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. GRATUIDADE A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita 

não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao 

primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de 

custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da 

Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a fase de 

admissibilidade de eventual recurso inominado que possa futuramente ser 

interposto. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA A ré suscita a sua 

ilegitimidade para compor o polo passivo da presente ação sob o 

argumento de que os bilhetes adquiridos pelo autor foram comprados 

através de agência de turismo, a qual seria a única responsável por 

administrar a reserva. Contudo, consoante se verifica pela inicial, o autor 

indicou diversos números de protocolos de atendimento que teriam sido 

abertos por ele junto à ré, nos quais houve, inclusive, alteração de trecho, 

fatos estes não contestados pela ré, que sequer mencionou em sua 

defesa os atendimentos feitos ao autor. Logo, verifica-se que, embora a 

compra tenha sido realizada através de agência de viagens, ao autor foi 

dada a opção de, diretamente, alterar a sua reserva junto à ré. Além disso, 

as alegações do autor são de que as alterações nos voos foram 

realizadas pela ré, sem que a informação tenha lhe sido repassada, o que 

fez com que ele tenha, inclusive, pedido o voo de volta de Miami para o 

Brasil. Caso a ré comprove que repassou as informações acerca das 

alterações para a agência de viagens, estaria comprovada causa 

excludente de responsabilidade, o que ensejaria a improcedência da ação 

com relação à ré e não à extinção precoce do processo. Por fim, entendo 

que a parte ré faz parte da cadeia de consumo, auferindo lucro com a 

venda de passagens, inclusive através de agências de viagens, 

respondendo solidariamente pelos danos causados aos consumidores. 

Assim, OPINO por REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

pela ré à defesa. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos 

autos verifico que se encontra maduro para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução e 

julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 26954628), 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO Inicialmente, cumpre anotar que é pacífico o 

entendimento de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide 

do Código de Defesa do Consumidor, já que parte Autora e parte Ré se 

amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor esclarecidos no 

artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. E, nesse sentido, entende a 

jurisprudência pátria quanto à relação de consumo existente entre as 

partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao transporte aéreo as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. Procedimento do 

Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 19 Out. 2016) 

Reconhecida a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da 

parte Autora, consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do 

ônus probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 

6º, VIII do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais em que a parte autora alega, em 

síntese, ter adquirido bilhetes da ré, separadamente, para os trechos 

Cuiabá/MT-Belém/PA, Belém/PA-Miami/EUA, Miami/EUA-Belém/PA e 

Belém/PA-Cuiabá/MT. Afirma que uma série de alterações em suas 

passagens, realizadas pela ré, fizeram com que o autor perdesse o voo 

que adquiriu para viajar entre Miami-Nova Iorque, no valor de R$ 715,00, 

além de ter ocorrido o extravio de sua bagagem, tendo permanecido no 

aeroporto de Belém/PA pelo prazo de 12 horas até que sua bagagem 

fosse localizada e entregue. Ainda, sustenta que, ao final de sua viagem, 

descobriu que o voo de volta (Miami/EUA-Belém/PA) que, no final das 

contas, estava marcado para ocorrer no dia 22/09/2019, foi adiantado 

para o dia 21/09/2019, sem que o autor tenha sido informado, o que fez 

com que perdesse o embarque, tendo que que adquirir, às suas 

expensas, novo bilhete para retornar ao Brasil, pelo valor de R$ 2.764,00. 

Pleiteia, portanto, indenização pelos danos materiais e morais sofridos. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. A Ré, em defesa tempestiva, 

reconhece as alterações realizadas nos voos do autor e se defende 

alegando que a responsabilidade por informar ao autor acerca das 

alterações seria da agência de viagens. Ainda, sustenta que as 

alterações nos voos de ida ocorreram em razão da existência de Furacão 

na cidade de Miami, sendo que os pousos naquela cidade somente foram 

liberados para ocorrerem a partir do dia 06/09/2019. Ainda, com relação 

ao extravio de bagagem, sustenta não ter havido qualquer dano ao autor, 

uma vez que a bagagem foi localizada antes do prazo de 30 dias previsto 

na legislação e que o atraso de 12 horas para localização e entrega da 

mesma ao autor pode ser considerado como sendo ínfimo. Por fim, no que 

tange à alteração do voo de volta, que o autor acabou perdendo, não 

houve impugnação específica, a ré se limita a dizer que, com relação às 

alterações, as informações foram repassadas à agência de turismo na 

qual o autor realizou a compra. Pois bem. Da análise dos Autos, tem-se 

que são incontroversas as alterações ocorridas nos bilhetes adquiridos 

pelo autor. Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se 

necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal entre ambos. 

Assim, primeiramente, no que tange às primeiras alterações (as do voo de 

ida), verifico que as mesmas ocorreram em razão da existência de 

furação no aeroporto de destino, o qual somente foi aberto para receber 

pousos no dia 06/09/2019. Assim, com relação à passagem que o autor 

havia adquirido para voar de Miami para Nova Iorque naquela data de 

06/09/2019, no valor de R$ 715,00, entendo que não há responsabilidade 

da parte ré em realizar o reembolso, uma vez que a alteração do voo de 

ida se deu em razão de força maior e fatos alheios à vontade da parte ré. 

Assim, por mais que o autor tenha perdido aquele bilhete, tal fato não 

ocorreu por culpa da empresa demandada. Logo, no que tange ao pedido 

de restituição do valor pago por tal bilhete, OPINO por JUGLAR 

IMPROCEDENTE o pleito. Contudo, fato é que o autor permaneceu no 

aeroporto de Belém/PA por mais de 12 horas aguardando para receber a 

sua bagagem. Além disso, outro fato incontroverso nos autos é o de que o 

voo de volta para ao Brasil do autor estava marcado para o dia 

22/09/2019, tendo sido alterado para o dia 21/09/2019. Por mais que a ré 

sustente que informou à agência de viagens acerca de tal alteração, não 

há qualquer comprovação nos autos neste sentido. Ou seja, nem a própria 

agência de viagens poderia ter informado ao autor acerca da antecipação 

de seu voo, pois tal informação não lhe foi fornecida pela ré. O art. 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade objetiva 

do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

O Parágrafo Primeiro do mesmo artigo refere: “O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I – o modo de seu fornecimento; II – o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III – a época em que foi fornecido.” Em se 

tratando de defeito do serviço prestado pela Ré, enquadra-se ao pedido 

da parte autora o disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

onde os fornecedores de serviços respondem, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviço. Tendo em 

vista que a parte autora perdeu o voo de volta em razão da antecipação 

perpetrada pela ré, a qual não lhe comunicou sobre tal alteração, resta 

patente o dever da ré em ressarcir ao autor o valor pago pela nova 

passagem por ele adquirida para retornar ao Brasil, no valor de R$ 

2.763,74. Assim, no que tange ao pedido de reparação por danos 
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materiais, OPINO por JULGA-LO PARCIALMENTE PROCEDENTE, 

CONDENANDO a ré a pagar ao autor o valor de R$ 2.763,74. Sobre os 

danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação, e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento 

(21/09/2019). Da análise dos fatos, vê-se que a parte Autora foi vítima de 

uma prestação de serviço desidiosa, que fez com que a mesma fosse 

submetida a uma situação no mínimo desesperadora, pois se encontrava 

em outro país e teve que adquirir novo bilhete para retornar ao Brasil por 

culpa da ré, que não foi capaz de informar à parte autora, tampouco à 

agência de viagens aonde o bilhete foi originalmente adquirido, que o voo 

havia sido antecipado em um dia. Em momento algum viu-se condutas da 

Ré para esclarecer ao consumidor, na oportunidade, exatamente o que 

estava ocorrendo em relação aos voos, sequer prestar assistência, 

deixando de observar o ônus probatório que lhe é peculiar, consoante 

artigo 373, II do CPC, não apresentando provas desconstitutivas, 

modificativas ou extintivas do direito da parte Autora. Ainda, não foi 

demonstrada a assistência devida ao autor, nem no aeroporto de Belém, 

quando permaneceu por mais de 12 horas aguardando o recebimento de 

sua bagagem, muito menos no aeroporto de Miami, quando o autor se viu 

sem a possibilidade de retorno para o Brasil, pois seu voo havia saído no 

dia anterior, sem que tal informação lhe fosse repassada. Portanto, a falta 

de assistência adequada ao passageiro, o atraso incontroverso para 

chegar ao destino final e, ainda, a falta de informações concretas pelos 

prepostos da ré, configura falha na prestação dos serviços e ato ilícito, 

nos termos dos artigos 186 do Código civil, c/c 14, caput, do CDC, pois 

viola a dinâmica do direito do consumidor, deixando de atender a sua 

necessidade e violando, portanto, o artigo 6º, I, II, III, IV e VI do CDC. Viola, 

ainda, a Res. 400 da ANAC, em especial as suas obrigações quando do 

atraso de voo, preconizadas nos artigos 20 e 21, e seus incisos, ao 

passo que não se viu nos autos comportamento da Ré quanto à 

informações precisas e imediatas à parte Autora, sequer fornecimento de 

alternativas de reacomodação, reembolso ou assistência material para 

satisfazer as suas necessidades, conforme exige o artigo 26, III da aludida 

resolução. O art 27 da referia resolução assim determina: Art. 27. A 

assistência material consiste em satisfazer as necessidades do 

passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, 

conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo 

da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 

(uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: 

alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de 

refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: 

serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. 

Caracterizada, então, a má prestação de serviço por parte da Ré, que não 

logrou êxito em comprovar fatos para se eximir de sua responsabilidade. 

No caso em tela, não se pode deixar de reconhecer o sofrimento advindo 

da ineficácia da prestação dos serviços por parte da Ré, não só pela 

frustração da expectativa da parte autora em aportar no destino no 

horário aprazado, como também em não demonstrar tê-la tratado de 

maneira digna, para tentar mitigar os danos causados pelos aludidos 

atrasos, cancelamentos e alterações de voos, o que faz presente o nexo 

causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. P. 71.) Entendo, 

ainda, que não deve prevalecer a tese de mero dissabor, principalmente 

considerando a angústia sofrida pela parte Autora com a sensação de 

insegurança causada pelo adiantamento e consequente perda do voo e, 

ainda, falta de assistência. E assim tem decidido a jurisprudência pátria: 

Transporte aéreo-Passageiro impossibilitado de embarcar em 

conformidade com as condições contratadas, por conta de remanejamento 

da malha aérea -Inocorrência de evento excludente da responsabilidade 

civil-Dano moral comprovados e caracterizados-Necessidade de 

readequação do valor em vistas das circunstâncias subjetivas e 

objetivas–Recurso parcialmente provido. (POZ, Luiz Fernando Cardoso 

Dal. Recurso inominado n. 1005670-93.2018.8.26.0576. J. em 15 Abr. 

2019. Disp. em www.tjsp.jus.br.) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

TRANSPORTE AÉREO – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO - 

ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO INJUSTIFICADO - SUPOSTA 

READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FATO NÃO COMPROVADO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS – TRANSTORNOS QUE EXTRAVASARAM OS LIMITES DA 

RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. DANO MORAL - PREJUÍZO - IN RE IPSA - FIXAÇÃO QUE DEVE 

CONSIDERAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE 

E DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO 

IMPROVIDO. (SOUZA, Antonio Roberto Andolfatto de. Recurso inominado 

n. 1029146-63.2018.8.26.576. J. em 08 Abr. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br.) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

REMANEJAMENTO DA AUTORA PARA OUTRO VOO, PARTINDO DE 

OUTRO AEROPORTO, EM DECORRÊNCIA DE EXCESSO DE PESO NA 

AERONAVE – ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO DE 

APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) HORAS – FORTUITO INTERNO – 

QUESTÃO TÉCNICA INTRINSECAMENTE LIGADA À ATIVIDADE-FIM 

DESEMPENHADA PELA RECORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – FORTUITO INTERNO QUE NÃO EXCLUI O NEXO DE 

CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO FORNECEDOR E OS DANOS 

EXPERIMENTADOS PELO CONSUMIDOR – FATOS QUE ULTRAPASSARAM 

O LIMIAR DO MERO ABORRECIMENTO E DOS QUAIS DECORRERAM 

DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO BEM FIXADA PELO JUÍZO A QUO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (MORAIS, Artur Pessoa de 

Melo. Recurso inominado n. 0001387-80.2017.8.26.0543. J. em 31 Jan. 

2019. Disp. em www.tjsp.jus.br.) Portanto, resta claro o dever da Ré em 

prestar um serviço de qualidade e não ter submetido a parte Autora às 

alterações realizadas sem qualquer comunicação, o que fez com que ela 

perdesse o voo de volta e tivesse que arcar, às suas expensas, com os 

custos da compra de novo bilhete. Situação que foge completamente da 

esfera do mero dissabor. Consequentemente, RECONHEÇO o dano moral 

in re ipsa, pois, indubitavelmente, ultrapassa a seara do mero desconforto, 

configurando efetiva lesão à personalidade. DA QUANTIFICAÇÃO DOS 

DANOS MORAIS Provada a ofensa e o dano moral, sua reparação é 

impositiva, na forma dos art. 944 e seguintes do Código Civil. Para o 

arbitramento dos valores, é imprescindível conjugar alguns critérios, como 

a situação econômica da lesada, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

da conduta e as circunstâncias que envolvem o caso. Nesse sentido, 

considerando o comportamento das partes e as provas produzidas aos 

autos por ambas as partes, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 8.000,000 (oito mil reais) é suficiente para reparar, 

nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Valor que 

guarda correspondência com a gravidade do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade, 

representando um equilíbrio que não significa enriquecimento ilícito à 

vítima, e representa à Ré um impacto suficiente para impedi-la de reiterar o 

aludido comportamento no mercado de consumo. DISPOSITIVO Isso posto, 

consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar as versões 

dos fatos trazidas por ambas as partes, OPINO por: 1. REJEITAR a 

prelimianr de ilegitimidade passiva arguida pela ré. 2. JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte Autora, 

nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de 

consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em 

seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC. 3. JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, condenando a 

ré a pagar à parte autora o valor de R$ 2.763,74. Sobre os danos 

materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento 

(21/09/2019). 4. Comprovados o ato ilícito, o dano, e o nexo causal que os 

une, OPINO por reconhecer a falha na prestação do serviço pela Ré, para 

condená-la ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a 

título de danos morais in re ipsa, como medida de caráter pedagógico, 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde a citação (04/11/2019) e a correção 

monetária, a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013277-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCAS MATHEUS FREITAS REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Evidencia-se 

que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, 

em evidente descumprimento do art. 292, VI, do Código de Processo Civil 

c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção 

pela parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pretende a 

declaração da inexistência do débito no valor de R$ 461,28 e indenização 

por dano moral, no valor de R$ 10.000,00. Pelo artigo 292, VI do CPC, o 

valor da causa, na ação em que haja cumulação de pedidos, deve ser a 

somatória de todos eles. No entanto, a parte autora atribuiu à causa o 

valor de R$ 10.000,00. Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do 

CPC, OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 

10.461,28. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DA PRELIMINAR ARGÜIDA - INÉPCIA DA 

INICIAL Tem-se que a Ré se manifestou acerca do comprovante de 

endereço juntado à inicial, o qual estaria em nome de terceira pessoa. 

Contudo, verifica-se que o comprovante de endereço está em nome da 

mãe do autor, estando nos autos o seu documento pessoal comprovando 

o vínculo. Assim, OPINO por REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial 

arguida pela ré. DA JUNTADA DE DOCUMENTO SIGILOSO Vê-se que a ré 

junta à defesa (Doc. ID nº 27260208) um relatório de chamadas que teriam 

sido originadas pelo autor e que, dada a natureza do documento, que 

teriam informações relativas aos valores cobrados da parte autora, pugna 

que o juízo decida se o documento será arquivado em pasta própria, 

passível de consulta apenas pelas partes e seus advogados, ou se o 

processo tramitará em segredo de justiça. Analisando referido documento, 

não entendo que seja o caso de arquivá-lo em pasta própria, tampouco de 

decretar a tramitação do feito em segredo de justiça. Primeiramente, 

porque as informações de valores cobrados da parte autora não constitui 

quebra de sigilo de suas informações. Além disso, no referido documento 

não consta, sequer, o nome e o número de documento da parte, não 

havendo qualquer outro documento nos autos que, de fato, relacione o 

documento à pessoa do autor. Assim sendo, OPINO por indeferir o pedido 

de tramitação do feito em segredo de justiça, não sendo o caso, também, 

de se arquivar o documento em pasta própria. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos verifico que se encontra apto 

para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas 

para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, 

verifico que as partes, ao serem indagadas (Audiência de ID nº 26824617) 

sobre a realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de 

novas provas, reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, 

“(...) a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, 

sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em 

virtude da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - 

APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais. Alega a parte Autora ter sido surpreendida com 

negativação em seu nome oriunda da empresa Ré, nos valores de R$ 

461,28, cuja origem aduz desconhecer. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram, porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, 

faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano 

e nexo de causalidade entre eles. No caso em tela, tem-se que a Ré, na 

oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do 

vínculo entre as partes. Trouxe apenas documentos produzidos 

unilateralmente e telas sistêmicas, sobre as quais a jurisprudência já 

reconheceu que “são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica entre as partes.” 

((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Da análise dos fatos, vê-se que a defesa do Ré não está 

acompanhada de provas robustas que subsidiem o vínculo contratual e o 

débito negativado, não tendo a ré apresentado qualquer documento aonde 

constasse a assinatura da parte Autora em contratações, sequer a origem 

do valor negativado. Além disso, a somatória das faturas juntadas pela ré, 

tidas por ela como inadimplentes pela parte autora, não corresponde ao 

valor do débito negativado. Consequentemente, entendo que a Ré não 

observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria 

ter colacionado aos autos o contrato específico que subsidiou a 

negativação, principalmente quando a parte Autora negou a existência do 

débito negativado. Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo 

ou modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora ou qualquer 

argumento forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, 

razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na 

esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos 

termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria 

negativação indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 461,28, bem como a nulidade 

de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar que a ré exclua o nome 

da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que 

OPINO fixar em R$ 2.000,00. OPINO por determinar à r. Secretaria a 

adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor acima indicado, caso a ré não o faça. DO PLEITO 

PELOS DANOS MORAIS No que concerne aos danos morais, os fatos 

relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, acarretando à Ré a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa. Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida 

exposição da parte Autora a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto à negativações infundadas, 

demonstrando a clara negligência da Ré, e sua falha na prestação do 

serviço. Assim aduz a jurisprudência: Declaratória de inexistência de 

relação jurídica c/c dano moral – Ônus do fornecedor do serviço de 

comprovar a existência da relação jurídica – Dano moral in re ipsa, 

decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito – Indenização arbitrada com 

ponderação, observadas as circunstâncias do caso concreto – Prazo 

para cumprimento da obrigação de cancelar as cobranças mais do que 

razável, pois seu termo "a quo" é a data do trânsito em julgado – Multa 

fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas razões para sua redução 

ou exclusão – Recurso a que se nega provimento. (TSUNO, Marcelo. 

Recurso inominado n. 1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Out. 2018.) No que tange à 

quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 
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no causador do mal. Ademais, há que se ressaltar que a parte autora 

possui débitos posteriores, conforme se denota pelo extrato de ID nº 

25309279. Assim sendo, a existência de inscrição posterior também deve 

sopesar no momento da fixação do dano moral. Neste sentido: Recurso 

Inominado nº.: 1001364-58.2017.8.11.0051- PJE- RP Origem:Juizado 

Especial Cível de Campo VerdeRecorrente(s):BANCO BRADESCO 

S.ARecorrido(s):BRUNO PEREIRA BORGESJuíza Relatora:Dra. Patrícia 

Ceni Data do Julgamento:18/06/2019 E M E N T ARECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NA QUANTIA DE R$ 227,94 (duzentos e vinte e 

sete reais e noventa e quatro centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS DA RECLAMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais) QUE NÃO 

MERECE REPAROS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.De análise aos 

autos, tenho que não restou incontroversa a relação jurídica entre as 

partes, uma vez que a parte Reclamada não colacionou aos autos nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes.Assim, não 

havendo qualquer comprovação da relação jurídica, bem como a 

legitimidade da negativação em nome do consumidor, há de ser 

reconhecida a inscrição por dívida indevida, tenho que os danos morais 

devem ser mantidos, já que são in re ipsa.É certo que o valor da 

indenização deve guardar consonância com o dano sofrido, a 

potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da vítima, bem 

como a inexistência de negativações posteriores.Neste cenário, entendo 

que a quantia arbitrada (R$ 4.000,00) se mostra compatível com os 

critérios acima indicados, não havendo que se falar em diminuição do 

quantum, notadamente quando em situações semelhantes esta Magistrada 

costuma aplicar valores deste mesmo patamar. Manutenção da sentença 

em todos os termos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001364-58.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 

24/06/2019) Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. Quanto ao pedido contraposto e de condenação da parte 

autora em litigância de má-fé, OPINO por indeferi-los, eis que 

manifestamente improcedentes. DISPOSITIVO: Isso posto, após analisar as 

versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes: 1. OPINO 

pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 10.461,28. 

2. OPINO por REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial. 3. OPINO por 

indeferir o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, não sendo 

o caso, também, de se arquivar qualquer documento juntado pela ré em 

pasta própria. 4. No mérito, OPINO por reconhecer a relação de consumo 

entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da 

parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 5. OPINO pela 

procedência parcial dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 461,28, bem 

como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena 

de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar que 

a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, 

referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00. 7. OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, no valor acima indicado, mediante SERASA 

JUD, caso a ré não o faça. 8. No que concerne aos danos morais, OPINO 

por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à 

ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico, 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (07/07/2017) e a 

correção monetária, a partir desta data. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019471-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS JOSETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019471-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO CARLOS JOSETTI REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, observa-se que as partes 

transigiram conforme termo de acordo realizado no PROCON. Portanto, 

para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo supra, na forma do art. 487, III, 

“b” do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012484-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TEODORO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012484-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RODRIGO TEODORO DE MIRANDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL A 

Ré suscita preliminar de inépcia da inicial por dois motivos, quais sejam, 

comprovante de residência em nome de terceiros e extrato de 

negativação. No que tange ao comprovante de residência, verifica-se que 

o mesmo está em nome do pai do autor, que juntou o respectivo 

comprovante de vínculo. Ainda, a ré não apresentou qualquer contraprova 

que o viesse a desconstituir. OPINO por aceitar o comprovante e endereço 

carreado aos autos pelo autor. Ademais, a Ré se manifestou acerca do 

comprovante de negativação juntado à inicial, o qual alega não ser emitido 

pelo SPC/SERASA ou CDL local. Contudo, vê-se que Ré não apresentou 

qualquer contraprova que o desconstituísse, bem como que não há 

controvérsia acerca da negativação do nome da parte autora, razão pela 

qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins processuais. Portanto, OPINO 

por REJEITAR as preliminares de inépcia da inicial arguidas pela ré à 

defesa. DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR A Ré suscita, 

ainda, preliminar de falta de interesse de agir, por entender que não há 
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demonstração de pretensão resistida. O artigo 17 do NCPC, deixa claro 

que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 

Nesse sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa “situação 

jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos 

sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, 

Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual 

a parte Autora suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo 

prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, 

ademais, não há dispositivo legal que obrigue a parte Autora a esgotar 

todos os meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob 

pena de ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por REJEITAR a 

preliminar de falta de interesse de agir. DA JUNTADA DE DOCUMENTO 

SIGILOSO Vê-se que a ré junta à defesa (Doc. ID nº 26755787) um 

relatório de chamadas que teriam sido originadas pelo autor e que, dada a 

natureza do documento, que teriam informações relativas aos valores 

cobrados da parte autora, pugna que o juízo decida se o documento será 

arquivado em pasta própria, passível de consulta apenas pelas partes e 

seus advogados, ou se o processo tramitará em segredo de justiça. 

Analisando referido documento, não entendo que seja o caso de 

arquivá-lo em pasta própria, tampouco de decretar a tramitação do feito 

em segredo de justiça. Primeiramente, porque as informações de valores 

cobrados da parte autora não constitui quebra de sigilo de suas 

informações. Além disso, no referido documento não consta, sequer, o 

nome e o número de documento da parte, não havendo qualquer outro 

documento nos autos que, de fato, relacione o documento à pessoa do 

autor. Assim sendo, OPINO por indeferir o pedido de tramitação do feito em 

segredo de justiça, não sendo o caso, também, de se arquivar o 

documento em pasta própria. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da 

análise dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto 

que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que a parte autora, 

ao ser indagada sobre a realização de audiência de instrução e julgamento 

ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 26543794), requereu o 

julgamento antecipado da lide e a parte ré, reportou-se à contestação, na 

qual foi genérica com relação à produção de provas. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega a parte Autora ter sido surpreendida com negativação em 

seu nome oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 332,74, cuja origem 

aduz desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela 

logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo 

de causalidade entre eles. No caso em tela, tem-se que a Ré, na 

oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do 

vínculo entre as partes. Trouxe apenas faturas produzidas unilateralmente 

e telas sistêmicas, sobre as quais a jurisprudência já reconheceu que 

“são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para 

prova da existência de relação jurídica entre as partes.” ((N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Consequentemente, entendo que a Ré não observou o 

ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter 

colacionado aos autos o contrato específico que subsidiou a negativação, 

principalmente quando a parte Autora negou a existência de débito e da 

relação jurídica entre as partes. Assim, a Ré não demonstrou fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora, 

ou qualquer argumento forte o suficiente para subsidiar a existência da 

negativação, razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na 

inicial. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato 

ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a 

própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 332,74, bem como a nulidade 

de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar que a ré exclua o nome 

da autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui 

discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

fixar em R$ 2.000,00. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

no valor acima apontado, caso a ré não o faça. No que concerne aos 

danos morais, os fatos relatados são suficientes a ensejar a exacerbação 

dos sentimentos do homem médio, acarretando à Ré a obrigação de 

indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por 

reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente violação da 

boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a sentimentos 

como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto à 

negativações infundadas, demonstrando a clara negligência da Ré, e sua 

falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: Declaratória 

de inexistência de relação jurídica c/c dano moral – Ônus do fornecedor 

do serviço de comprovar a existência da relação jurídica – Dano moral in 

re ipsa, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – Indenização arbitrada com 

ponderação, observadas as circunstâncias do caso concreto – Prazo 

para cumprimento da obrigação de cancelar as cobranças mais do que 

razoável, pois seu termo "a quo" é a data do trânsito em julgado – Multa 

fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas razões para sua redução 

ou exclusão – Recurso a que se nega provimento. (TSUNO, Marcelo. 

Recurso inominado n. 1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Out. 2018.) No que tange à 

quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação e, atendo-se aos limites do pedido da parte 

autora, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. Quanto ao pedido contraposto e de condenação da parte 

autora em litigância de má-fé, OPINO por indeferi-los, eis que 

manifestamente improcedentes. DISPOSITIVO: Isso posto, após analisar as 

versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, 1. OPINO 

por REJEITAR as preliminares de falta de interesse de agir e inépcia da 

inicial arguidas pela ré. 2. OPINO por indeferir o pedido de tramitação do 

feito em segredo de justiça, não sendo o caso, também, de se arquivar 

qualquer documento juntado pela ré em pasta própria. 3. No mérito, OPINO 

por reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a 

inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do artigo 

6º, VIII do CDC. 4. OPINO pela procedência dos pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do 

serviço da Ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR 

DE R$ 332,74, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. OPINO 

por determinar que a ré exclua o nome da autora dos cadastros restritivos 

de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00. 6. OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada da negativação aqui discutida, no valor acima apontado, mediante 

SERASA JUD, caso a ré não o faça. 7. No que concerne aos danos 

morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar 

a Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na 

proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 
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mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(25/08/2019) e a correção monetária, a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011775-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EMERSON ALVES PEREIRA 03354133155 REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO Antes de 

adentrar ao mérito, tem-se que a Ré suscitou a necessidade de prova 

pericial no medidor de energia elétrica da Autora, o que afastaria a 

competência do juizado especial. Nesse peculiar, entendo que as provas 

juntadas aos autos, em concurso com as alegações das partes, são 

suficientes para a solução da controvérsia. Por estas razões, OPINO por 

afastar a preliminar de incompetência do juizado, por não entender que a 

prova pericial seja imprescindível para a formação do convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO 

MÉRITO Da análise do processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, como a 

própria audiência de instrução, para a formação do convencimento 

motivado preconizado no artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as 

partes, ao serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução 

e julgamento ou produção de novas provas (Audiência De ID nº 

26460154), reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO Em razão de se tratar de relação de consumo, 

nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, estando patente a hipossuficiência 

da parte consumidora, e a maior aptidão da Ré à provar o insucesso da 

demanda, do que àquela a demonstrar a sua procedência, OPINO por 

ratificar a inversão do ônus da prova deferida por ocasião da análise da 

liminar (Decisão de ID nº 24915702). DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais 

proposta pela parte Autora, em desfavor da Ré, na qual contesta a fatura 

referente ao mês de Setembro de 2019, com vencimento em 29/10/2019, 

no valor de R$ 724,47, que estaria muito além de sua média de consumo. 

Pleiteia pela declaração de inexistência dos débitos referentes à fatura 

acima descrita, com o refaturamento pela média consumida, além de 

indenização por danos morais. A tutela antecipada pretendida foi deferida 

liminarmente (Decisão de ID nº 24915702), para que a Ré se abstivesse de 

suspender ou que restabelecesse o fornecimento de energia elétrica na 

casa da autora, caso já o tivesse interrompido, em razão da fatura aqui 

discutida. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. A Ré apresentou 

defesa tempestiva, salientando que a leitura está correta e que a autora 

registrou consumo equivalente aos meses contestados nos meses em que 

não houve insurgência com relação à medição. Defende que a autora 

realmente utilizou a energia registrada e pugna pela improcedência da 

ação. Pois bem. Não há controvérsia acerca da reclamação administrativa 

feita pela autora, já que a mesma indicou o protocolo de atendimento e a 

ré, à defesa, não se manifestou. Em que pese a ré afirmar que o 

faturamento está correto, sequer houve qualquer vistoria no medidor da 

Unidade Consumidora da parte autora, mesmo após a sua contestação 

administrativa. Se houve vistoria, a mesma não foi juntada aos autos. 

Apesar da Ré asseverar a regularidade de sua conduta, tenho que restou 

comprovado nos autos que a autora recebeu uma fatura acima da média e 

que, muito embora tenha apresentado contestação administrativa junto à 

ré, esta insistiu em cobrar da autora valores que não eram devidos, pois 

sequer foi esclarecido o método utilizado pela ré para revisar a fatura. As 

condutas da Ré, portanto, violam o artigo 6º, III, IV, VI e IX do CDC, pois 

não há informações adequadas e claras sobre os fatos, mas sim, um 

método comercial coercitivo e desleal, uma verdadeira prática abusiva 

imposta na prestação de serviço, que lhe causa danos patrimoniais, e 

compromete a adequada e eficaz prestação do serviço. A parte Autora 

fica refém da cobrança de valores aleatórios pela Ré, sem ter a 

segurança do que, efetivamente vem pagando e se os valores cobrados 

estariam refletindo exatamente o que foi consumido. Em que pese a ré 

alegar que o consumo contestado pela autora está na média de consumo 

nos meses anteriores e posteriores, tal fato não corresponde com a 

verdade. Conforme se verifica pelo histórico de consumo da parte autora 

(ID 24895560), em conjunto com as faturas recebidas após a fatura aqui 

contestada (ID 27225237) vê-se que a média mensal de consumo da 

autora nos meses não contestados (agosto, outubro e novembro/2019) foi 

de 257 kwh. Portanto, de fato, o consumo registrado no mês de setembro 

de 2019 (681 kwh) está muito acima da média consumida pela autora. 

Logo, a cobrança em valor excessivo, fora da média de consumo anterior 

e posterior da unidade consumidora, não possui o condão de imputar a 

obrigação ao consumidor quanto ao pagamento, porquanto constitui 

elemento probatório de intensa fragilidade. É a empresa fornecedora de 

energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso não ocorreu ou 

que ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, pois ela é quem dispõe de 

recursos técnicos necessários à comprovação de suas alegações, o que 

não verifico nos presentes autos. Frise-se, que a responsabilidade da 

empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos 

do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do 

serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados à parte Autora. Em casos 

semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – CONTAS DE CONSUMO DESPROPORCIONAIS À 

MÉDIA DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA 

CONCESSIONÁRIA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR OU DE QUALQUER 

CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO E 

DESPROPORCIONAL DO CONSUMO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DAS FATURAS COM DETERMINAÇÃO DE REVISÃO COM BASE NA MÉDIA 

ARITMÉTICA DOS DOZE MESES ANTERIORES E CONDENAÇÃO EM 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM INSPEÇÃO E REPAROS NO 

LOCAL NO QUE SE REFERE AOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO – 

SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – 

RECURSO DESPROVIDO. (PAYLOVSKY, Fernando Awensztern. Recurso 

inominado n. 0005162-88.2018.8.26.0278. J. em 21 Fev. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Maio 2019.) Assim, restando comprovado 

nos autos que a cobrança foi indevida, OPINO por declarar a inexistência 

do débito específico referente à fatura do mês de setembro de 2019, no 
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valor de R$ 724,47. OPINO por determinar à Ré que, no prazo de 15 dias, 

proceda à readequação da aludida fatura, para o consumo médio mensal 

da autora, qual seja 257 kwh, sob pena de multa fixa que OPINO por 

arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Para fins de efetividade da medida, 

consigno o prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado da 

sentença, para que a ré promova o refaturamento acima determinado, 

devendo encaminhar a respectiva fatura para a residência da autora com 

pelo menos 30 dias de antecedência à data de vencimento, a fim de 

possibilitar-lhe o pagamento. OPINO também por RATIFICAR a liminar de ID 

nº 24915702. DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Quanto ao dano moral, 

tem-se que o mesmo representa uma “lesão a um interesse que visa a 

satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos 

da personalidade ou nos atributos da pessoa” (GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 645.). 

Neste caso específico, em relação ao dano moral, entendo que os 

mesmos são devidos, ante a submissão do consumidor à situação 

vexatória de se ver cobrada por valores não consumidos e, mesmo após 

ter contestado administrativamente e comprovado que a cobrança estava 

muito acima da sua média, ter a cobrança indevida persistido e 

fornecimento de energia ameaçado. Senão vejamos: Dano moral. Erro da 

empresa fornecedora de energia em cobrar a autora em valores 

inexistentes. Inversão do ônus da prova – fornecedora não comprova 

qualquer escusa a não se punir o comportamento desidioso. Dano moral. 

Arbitramento de valor razoável. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos. (CAMPOS, Gustavo de Castro. Recurso inominado n. 

0003631-94.2016.8.26.0129. J. em 16 Nov. 2017) Assim, a cobrança, nos 

moldes formulados, demonstra a tentativa da Ré em impor ao consumidor a 

sua superioridade econômica, tornando-se a autora vítima da má 

prestação de serviço e submissa às vontades da ré, razão pela qual 

OPINO por reconhecer o dano moral in re ipsa. Além disso, fato é que a 

autora apresentou contestação da fatura discutida nesta ação à ré, sendo 

que esta, sem dar a devida atenção à reclamação e sequer realizar, de 

fato, qualquer vistoria, simplesmente atribuiu valores aleatórios à fatura 

encaminhada para a autora e lhe negou o direito de ver a sua fatura 

readequada para a realidade. Logo, resta caracterizado o dano moral 

sofrido pela parte demandante. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Sob esses 

argumentos, entendo que o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), é valor 

condizente com a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o 

enriquecimento ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas 

desídias da Ré. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas 

e probatórias apresentadas por ambas as partes: 1. OPINO por REJEITAR 

a preliminar de incompetência do juízo arguida pela ré à defesa. 2. NO 

MÉRITO, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS 

PEDIDOS formulados pela Autora, com fulcro no art. 487, I do CPC/153, 

RATIFICANDO a liminar e a inversão do ônus da prova deferida à autora. 

3. OPINO por declarar a inexistência do débito específico referente à 

fatura do mês de setembro de 2019, no valor de R$ 724,47, com 

vencimento em 29/10/2019. 4. OPINO por determinar à Ré que, no prazo de 

15 dias, proceda à readequação das aludidas faturas, para o consumo 

médio mensal da autora, qual seja 209 kwh, sob pena de multa fixa que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. Para fins de 

efetividade da medida, consigno o prazo de 15 dias, contados do trânsito 

em julgado da sentença, para que a ré promova o refaturamento acima 

determinado, devendo encaminhar a respectiva fatura para a residência 

da autora com pelo menos 30 dias de antecedência à data de vencimento, 

a fim de possibilitar-lhe o pagamento. 6. OPINO por reconhecer os danos 

morais, de responsabilidade da Ré e por CONDENÁ-LA, ao pagamento de 

indenização à Autora, que OPINO arbitrar no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação (11/10/2019) e a 

correção monetária, a partir da prolação desta sentença. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012126-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VERA LUCIA PONCIDONIA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO 

VALOR DA CAUSA Evidencia-se que o valor dado à causa é discrepante 

daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, 

V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. 

Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso 

concreto, havendo representação técnica por Advogado, tendo deixado o 

valor do dano moral ao arbítrio do juízo, o valor da causa deve ser 

corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, 

para o teto dos juizados especiais, à ocasião da distribuição da demanda. 

OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 39.920,00. 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso 

ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento 

de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 

da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a fase de 

admissibilidade de eventual recurso inominado que possa futuramente ser 

interposto. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL Tem-se que a Ré se 

manifestou acerca do comprovante de negativação juntado à inicial, o qual 

alega não ser emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Contudo, vê-se que 

Ré não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, bem 

como que não há controvérsia acerca da negativação do nome da parte 

autora, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. Portanto, OPINO por REJEITAR a preliminar de inépcia da 

inicial arguida pela ré à defesa. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

Da análise dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto 

que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução e 

julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 26494566), 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega a parte Autora ter sido surpreendida com negativação em 

seu nome oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 70,77, cuja origem aduz 

desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, consoante disciplina o art 17 do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

referido código, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão 

OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da 

responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre eles. No caso em tela, tem-se que a Ré, na oportunidade 
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defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do débito em nome 

do autor. Trouxe apenas telas sistêmicas, sobre as quais a jurisprudência 

já reconheceu que “são documentos produzidos unilateralmente e, 

portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica entre as 

partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, 

Publicado no DJE 15/07/2019). Consequentemente, entendo que a Ré não 

observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria 

ter colacionado aos autos as faturas que deram origem ao débito, 

principalmente quando a parte Autora negou a existência de débito entre 

as partes. Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora ou qualquer argumento 

forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela 

qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO 

VALOR DE R$ 70,77, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar que a ré exclua o nome da autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00. OPINO 

por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias 

para a retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$ 70,77, caso 

a ré não o faça. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que 

concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a ensejar 

a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à Ré a 

obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente 

violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

à negativação infundada, demonstrando a clara negligência da Ré, e sua 

falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: DANO 

MORAL Negativação do nome da recorrida, sem justa razão Inexistência 

de relação jurídica que desse lastro à conduta - Dano moral configurado - 

Manutenção da r. sentença de primeiro grau que arbitrou a indenização no 

valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. Recurso inominado 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br.) E, no que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstancias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Ademais, há que 

se ressaltar que a parte autora possui débitos posteriores, conforme se 

denota pelo extrato juntado à inicial. Assim sendo, a existência de 

inscrição posterior também deve sopesar no momento da fixação do dano 

moral. Neste sentido: Recurso Inominado nº.: 1001364-58.2017.8.11.0051- 

PJE- RP Or igem:Juizado Especia l  Cível  de Campo 

VerdeRecorrente(s):BANCO BRADESCO S.ARecorrido(s):BRUNO 

PEREIRA BORGESJuíza Relatora:Dra. Patrícia Ceni Data do 

Julgamento:18/06/2019 E M E N T ARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA NA QUANTIA DE R$ 227,94 (duzentos e vinte e sete reais e 

noventa e quatro centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA 

RECLAMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais) QUE NÃO 

MERECE REPAROS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.De análise aos 

autos, tenho que não restou incontroversa a relação jurídica entre as 

partes, uma vez que a parte Reclamada não colacionou aos autos nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes.Assim, não 

havendo qualquer comprovação da relação jurídica, bem como a 

legitimidade da negativação em nome do consumidor, há de ser 

reconhecida a inscrição por dívida indevida, tenho que os danos morais 

devem ser mantidos, já que são in re ipsa.É certo que o valor da 

indenização deve guardar consonância com o dano sofrido, a 

potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da vítima, bem 

como a inexistência de negativações posteriores.Neste cenário, entendo 

que a quantia arbitrada (R$ 4.000,00) se mostra compatível com os 

critérios acima indicados, não havendo que se falar em diminuição do 

quantum, notadamente quando em situações semelhantes esta Magistrada 

costuma aplicar valores deste mesmo patamar. Manutenção da sentença 

em todos os termos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001364-58.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 

24/06/2019) Sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos e, 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO: Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes, 1. OPINO por RETIFICAR o 

valor da causa para fixá-lo em R$ 39.920,00. 2. OPINO por REJEITAR a 

preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré. 3. No mérito, OPINO por 

reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a 

inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do artigo 

6º, VIII do CDC. 4. OPINO pela procedência dos pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do 

serviço da Ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR 

DE R$ 70,77, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. OPINO 

por determinar que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00. 6. 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$ 

70,77, mediante SERASA JUD, caso a ré não o faça. 7. No que concerne 

aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por 

condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por 

arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (08/01/2016) e a correção monetária, a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013209-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAUANDA BEATRIZ RODRIGUES DA COSTA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA 

Evidencia-se que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

este título, em evidente descumprimento do art. 292, VI, do Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade 
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de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora 

pretende a declaração da inexistência do débito no valor de R$ 543,89 e 

indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00. Pelo artigo 292, VI 

do CPC, o valor da causa, na ação em que haja cumulação de pedidos, 

deve ser a somatória de todos eles. No entanto, a parte autora atribuiu à 

causa o valor de R$ 10.000,00. Assim, diante do que determina o artigo 

292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para 

fixá-lo em R$ 10.543,89. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DA PRELIMINAR ARGÜIDA - 

INÉPCIA DA INICIAL Tem-se que a Ré se manifestou acerca do 

comprovante de negativação juntado à inicial, o qual alega não ser emitido 

pelo SPC/SERASA ou CDL local. Contudo, vê-se que Ré não apresentou 

qualquer contraprova que o desconstituísse, bem como que não há 

controvérsia acerca da negativação do nome da parte autora, razão pela 

qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins processuais. Assim, OPINO 

por REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré. DA 

JUNTADA DE DOCUMENTO SIGILOSO Vê-se que a ré junta à defesa em 

modo sigiloso, sem fazer qualquer menção quanto ao motivo em sua 

contestação. Pelo histórico de ações movidas em desfavor da ré, têm-se 

que a mesma, em suas defesas, junta um relatório de chamadas que 

teriam sido originadas pelo autor da ação e que, dada a natureza do 

documento, que teriam informações relativas aos valores cobrados da 

parte autora, pugna que o juízo decida se o documento será arquivado em 

pasta própria, passível de consulta apenas pelas partes e seus 

advogados, ou se o processo tramitará em segredo de justiça. Analisando 

referido documento, também juntado neste processo, não entendo que 

seja o caso de arquivá-lo em pasta própria, tampouco de decretar a 

tramitação do feito em segredo de justiça. Primeiramente, porque as 

informações de valores cobrados da parte autora não constitui quebra de 

sigilo de suas informações. Além disso, no referido documento não 

consta, sequer, o nome e o número de documento da parte, não havendo 

qualquer outro documento nos autos que, de fato, relacione o documento 

à pessoa do autor. Assim sendo, OPINO por determinar que a secretaria 

promova a exclusão do modo sigiloso atribuído à defesa, não sendo o 

caso, também, de se arquivar o documento em pasta própria. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos verifico que se 

encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. 

Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas (Audiência de ID 

nº 26793815) sobre a realização de audiência de instrução e julgamento 

ou produção de novas provas, reportaram-se à contestação e 

impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega a parte 

Autora ter sido surpreendida com negativação em seu nome oriunda da 

empresa Ré, nos valores de R$ 543,89, cuja origem aduz desconhecer. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, porém, optaram por 

prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade 

civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. No 

caso em tela, tem-se que a Ré, na oportunidade defensiva, não logrou 

êxito em demonstrar a existência do vínculo entre as partes. Trouxe 

apenas documentos produzidos unilateralmente e telas sistêmicas, sobre 

as quais a jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). Da análise dos 

fatos, vê-se que a defesa do Ré não está acompanhada de provas 

robustas que subsidiem o vínculo contratual e o débito negativado, não 

tendo a ré apresentado qualquer documento aonde constasse a 

assinatura da parte Autora em contratações, sequer a origem do valor 

negativado. Além disso, a somatória das faturas juntadas pela ré, tidas por 

ela como inadimplentes pela parte autora, não corresponde ao valor do 

débito negativado. Consequentemente, entendo que a Ré não observou o 

ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter 

colacionado aos autos o contrato específico que subsidiou a negativação, 

principalmente quando a parte Autora negou a existência do débito 

negativado. Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora ou qualquer argumento 

forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela 

qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO 

VALOR DE R$ 543,89, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar que a ré exclua o nome da parte autora dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 

2.000,00. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor acima 

indicado, caso a ré não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No que 

concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a ensejar 

a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à Ré a 

obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente 

violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

à negativações infundadas, demonstrando a clara negligência da Ré, e 

sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: 

Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c dano moral – Ônus do 

fornecedor do serviço de comprovar a existência da relação jurídica – 

Dano moral in re ipsa, decorrente da inscrição indevida do nome do 

consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – 

Indenização arbitrada com ponderação, observadas as circunstâncias do 

caso concreto – Prazo para cumprimento da obrigação de cancelar as 

cobranças mais do que razável, pois seu termo "a quo" é a data do 

trânsito em julgado – Multa fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas 

razões para sua redução ou exclusão – Recurso a que se nega 

prov imento.  (TSUNO, Marce lo .  Recurso inominado n . 

1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Out. 2018.) No que tange à quantificação 

do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal. Ademais, ainda que exista outra negativação em 

nome da autora, de fato, como informado na inicial, ela move ação 

discutindo o débito (1013206-20.2019.8.11.0001). Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter pedagógico. Quanto ao 

pedido contraposto e de condenação da parte autora em litigância de 

má-fé, OPINO por indeferi-los, eis que manifestamente improcedentes. 

DISPOSITIVO: Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes: 1. OPINO pela correção, de 

ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 10.543,89. 2. OPINO por 

REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial. 3. OPINO por determinar que a 
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secretaria promova a exclusão do modo sigiloso atribuído à defesa, não 

sendo o caso, também, de se arquivar o documento em pasta própria. 4. 

No mérito, OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, e 

por DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. 5. OPINO pela procedência parcial dos 

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo a 

falha na prestação do serviço da Ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 543,89, bem como a nulidade de qualquer 

cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 6. OPINO por determinar que a ré exclua o nome da parte 

autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui 

discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

fixar em R$ 2.000,00. 7. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor acima indicado, mediante SERASA JUD, caso a ré não o 

faça. 8. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à ressarci-lo no valor justo e 

razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (28/07/2019) e a correção monetária, a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1003843-09.2019.8.11.0001 

Autora: MARIANNE CRISTINA CAETANO Ré: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o 

valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, em 

evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil 

c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção 

pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica 

por Advogado, e, uma vez indicado o valor do dano moral perseguido, o 

valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 

c/c o artigo 292, II e V, para a soma do valor almejado em danos morais 

(R$ 10.000,00), e os valores cuja inexistência a Autora pretende declarar 

(R$ 125,98 + R$ 60,55 + R$ 55,99). OPINO, portanto, em fixar o valor da 

causa em R$ 10.242,52 (dez mil e duzentos e quarenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos). DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA É oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, 

VIII. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise do processo, verifico que 

se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para a formação do convencimento motivado do artigo 371 

do CPC/15. Passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I 

do CPC/15. Trata-se de Reclamação c/ Pedido de Liminar, proposta pela 

Autora em desfavor da Ré. Em síntese, narra a Autora que tinha duas 

linhas telefônicas vinculadas à Ré, quais sejam, 99690-9910 e 

99996-5352, e que, apesar de tê-las cancelado, em 10/08/2018, a Ré 

continuou a gerar faturas, sendo três, nos valores de R$ 125,98 (cento e 

vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), R$ 60,55 (sessenta reais e 

cinquenta e cinco centavos) e R$ 55,99 (cinquenta e cinco reais noventa 

e nove centavos). Que, mesmo após reclamações administrativas 

relativas às cobranças, a Ré procedeu à negativação do nome da Autora, 

no valor de R$ 225,69 (duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove 

centavos). Pleiteia, portanto, pela declaração de inexistência de cobrança 

de eventuais valores, após 10/08/2019, pela baixa da negativação, e 

declaração de nulidade das faturas, com o reconhecimento dos danos 

morais. Oportunizada a conciliação (Mov. 24576395), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

A Ré apresentou defesa à Mov. 24827915, na qual reconhece o 

cancelamento das linhas, mas, segundo suas alegações, a linha 

99996-5352, teria sido cancelada em 11/08/2018, e de nº 99690-9910, 

teria sido cancelada em 25/12/2018. Conforme a Ré, o cancelamento 

solicitado em Agosto/2018, disse respeito somente à linha 99996-5352, e 

que a linha 99690-9910, teria permanecido ativa, gerando as demais 

faturas de Agosto, Setembro e Outubro/2018. Nega que as cobranças 

tenha havido falha na prestação de serviço, e pleiteia pela improcedência 

dos pedidos iniciais. DA ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DAS COBRANÇAS De 

início, cumpre-nos analisar se as cobranças das faturas relativas aos 

meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2018, são devidas. Consoante 

se depreende da inicial, a Autora tinha duas linhas vinculadas à Ré: 

99690-9910 e 99996-5352. O protocolo de cancelamento, juntado pela 

Autora, à Mov. 22786754, p. 05, diz respeito, justamente, à linha 

9969-9910. E isso está expresso no aludido documento. Dessa feita, não 

há que se prosperar a tese de que a aludida linha teria sido cancelada em 

data posterior, sequer que o atendimento realizado em 10/08/2018, tenha 

sido somente em relação à linha 99996-5352. Tal argumento contraria as 

provas trazidas aos autos. E, da análise das faturas questionadas, vejo 

que as faturas de Agosto e Setembro/2018, mencionam a cobrança das 

duas linhas, sendo que a fatura de Outubro/2018, por sua vez, indica a 

cobrança, apenas, da linha 99690-9910, a qual já havia sido cancelada em 

Agosto/2018. Ou seja, é incontroverso que a Ré não atendeu às 

solicitações administrativas da Autora, pelo cancelamento das linhas, e as 

manteve ativas, de maneira indevida, gerando os débitos questionados. E 

não há que se prosperar eventual tese de cobrança de saldo residual, 

quando a Ré não demonstrou, de forma clara, ter explicado sobre a 

existência de tal saldo à consumidora. Percebo, ainda, que a Ré sequer 

conseguiu explicar a origem do débito específico negativado, no montante 

de R$ 225,69 (duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove 

centavos), posto que não coincide com a soma das faturas questionadas 

(R$ 242,52). Apesar de sustentar a tese de que o valor teria sofrido dois 

reajustes, não há como coadunar com a mesma, haja vista que eventual 

reajuste faria com o que o valor fosse maior, e não menor. Sob esse 

contexto, entendo que a Ré não logrou êxito, à defesa, em desconstituir o 

direito autoral, sequer em legitimar as cobranças indevidas, perpetradas 

após o encerramento do vínculo contratual, ou mesmo a negativação do 

nome da Autora. OPINO, portanto, por declarar a nulidade das faturas e 

cobranças emitidas, pela Ré, em Agosto, Setembro e Outubro/2018, e, 

consequentemente, OPINO por declarar como indevido os valores de R$ 

125,98 (cento e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), R$ 60,55 

(sessenta reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 55,99 (cinquenta e 

cinco reais e noventa e nove centavos). CONSEQUENTEMENTE, 

DECLARAR NULA QUALQUER COBRANÇA RELATIVA AOS PRESENTES 

FATOS. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no 

valor de R$ 225,69 (duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove 

centavos), relativo ao contrato nº 0330685609, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$ 

225,69 (duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos), 

relativo ao contrato nº 0330685609, mediante SERASA JUD, caso a Ré 

não o faça. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL No que tange à 

indenização por danos morais, para que a Ré possa vir a ser 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário a presença de três 
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requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade dentre eles. 

Pois bem. Da análise dos autos, vê-se que a Ré não apresentou qualquer 

documento que dissesse respeito ao protocolo de cancelamento 

mencionado pela Autora à inicial. E, em atenção à dinâmica probatória, 

verifico que a Ré não trouxe aos autos elementos de prova capazes de 

comprovar o atendimento específico ao pedido do cancelamento formulado 

pela Autora, sequer ter adotado condutas para mitigar os danos causados 

à Autora, bastando-se em apresentar telas sistêmicas unilaterais, que não 

são hábeis à comprovar a continuidade da prestação do serviço. Em 

assim agindo, comete ato ilícito nos termos dos artigos 186 e 187 do 

Código Civil, pois contraria o artigo 4º do CDC, que estabelece os objetivos 

da política nacional das relações de consumo, em especial, a 

transparência em suas atitudes, o que não se vê no caso em comento. 

Viola, ainda, o artigo 422 do Código Civil, que obriga as partes do contrato 

à guardar, durante o contrato, ou mesmo após a sua conclusão, os 

princípios da probidade e da boa fé. Entendo, portanto, que a Ré não 

apresentou argumentos hábeis à desconstituir, modificar ou extinguir os 

fatos arguidos pela Autora, desincumbindo-se do ônus que lhe é atribuído 

nos termos do artigo 373, II CPC/15. Assim, cabia à Ré demostrar que suas 

cobranças seriam legítimas, explicando, de modo claro, à consumidora, a 

origem dos valores cobrados, mesmo após o cancelamento do vínculo 

contratual, o que não o fez, razão pela qual OPINO por reconhecer o ato 

ilícito nos termos dos artigos 186, 187 e 927 C.C., consubstanciado na 

clara falha da prestação de serviço, com a confusão gerada pela 

cobrança indevida após o cancelamento da linha, não atendendo às 

solicitações da consumidora frente às solicitações administrativas, 

comprovadas pelo protocolo de atendimento. No que tange aos danos 

morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, pois a 

exposição da Autora à situações em demasia desgastantes, após o 

encerramento do contrato, caracteriza uma má prestação de serviço, que 

gera um dano que extrapola a esfera do mero dissabor. Ora, esses 

comportamentos levaram à Autora a sofrer angústias imensuráveis, 

ressaltando que a Ré não prestou à Autora a assistência devida, sequer 

as informações claras e transparentes, que são exigidas pelo artigo 6º, I, 

III e VI CDC, restando plenamente presente o nexo causal. E assim tem 

decidido a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO CANCELADA. COBRANÇA APÓS O CANCELAMENTO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco 

da atividade. A empresa de telefonia que não observa o cancelamento dos 

serviços e continua cobrando débitos do consumidor, age ilicitamente e 

gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, ante a insistência da 

cobrança. Danos morais reduzidos de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). (DORIGATTI, Nelson. Procedimento do Juizado 

Especial Cível 104041920138110020/2016,. J. em 23 Maio 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 18 de Maio de 2017. ) No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado. Valor esse 

que entendo pertinente na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos 

termos do artigo 944 do C.C. Pelo exposto e fundamentado, ante aos 

argumentos e provas colacionados por ambas as partes: 1. OPINO em 

fixar o valor da causa em R$ 10.242,52 (dez mil e duzentos e quarenta e 

dois reais e cinquenta e dois centavos), com a devida retificação do valor 

junto ao Sistema PJE, pela r. Secretaria. 2. OPINO pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para 

reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, para DEFERIR a inversão do ônus da prova, em favor da Autora, nos 

termos do artigo 6º, VIII CDC. 3. OPINO, portanto, por declarar a nulidade 

das faturas e cobranças emitidas, pela Ré, em Agosto, Setembro e 

Outubro/2018, e, consequentemente, OPINO por declarar como indevido 

os valores de R$ 125,98 (cento e vinte e cinco reais e noventa e oito 

centavos), R$ 60,55 (sessenta reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 

55,99 (cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos). 

CONSEQUENTEMENTE, DECLARAR NULA QUALQUER COBRANÇA 

RELATIVA AOS PRESENTES FATOS. 4. OPINO por determinar que a Ré 

exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente 

ao débito aqui discutido, no valor de R$ 225,69 (duzentos e vinte e cinco 

reais e sessenta e nove centavos), relativo ao contrato nº 0330685609, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. OPINO por determinar à r. Secretaria a 

adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor de R$ 225,69 (duzentos e vinte e cinco reais e 

sessenta e nove centavos), relativo ao contrato nº 0330685609, mediante 

SERASA JUD, caso a Ré não o faça. 6. OPINO por reconhecer os danos 

morais, sofridos pela Autora, de responsabilidade da Ré, para condená-la 

ao pagamento de indenização, em valor que OPINO por arbitrar em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) a partir da 

homologação do presente, pela Douta Magistrada, e acrescido de juros de 

mora de 1% desde o evento danoso (26/08/2018 – Mov. 22786754, p. 10). 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para análise e homologação, 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1004812-24.2019.8.11.0001 

Autor: SERGIO MAURÍCIO CAPITULA Ré: ÁGUAS CUIABÁ S/A PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO Antes 

de adentrar ao mérito, tem-se que a Ré, em defesa tempestiva, suscitou a 

necessidade de prova pericial no hidrômetro do Autor, o que afastaria a 

competência do juizado especial. Nesse peculiar, entendo que as provas 

juntadas aos autos, em concurso com as alegações das partes, são 

suficientes para a solução da controvérsia. Ademais, a jurisprudência já 

entendeu que “nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço 

de abastecimento e água, cabe à concessionária demonstrar a 

inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da 

inversão do ônus da prova.” (DORIGATTI, Nelson. Recurso inominado n. 

638742220138110001/2016. J. em 26 Jul. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. 

Acesso em 01 Maio 2018.) OPINO por afastar a preliminar de 

incompetência do juizado, por não entendê-la imprescindível para a 

formação do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL NO MÉRITO, da análise do processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para a formação do convencimento motivado 

do artigo 371 do CPC/15, como a própria audiência de instrução, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO Verifico que o caso se trata de relação de consumo, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, pois a Ré está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência. Sob esse contexto, 

OPINO por deferir a inversão do ônus probatório, em favor do Autor, , nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DO DÉBITO 
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QUESTIONADO Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais, proposta pelo Autor em desfavor da 

Ré, na qual questiona a idoneidade das faturas relativas aos meses de 

Abril e Maio/2019, da Matrícula nº 51855-7, nos valores de R$ 1.613,21 

(um mil e seiscentos e treze reais e vinte e um centavos), e R$ 297,53 

(duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos), que 

indicariam consumos de 171m³ e 49m³. No entanto, que tais valores seriam 

incompatíveis com a matrícula, uma vez que o imóvel estaria desocupado, 

e que sempre teria registrado consumo mínimo de 10m³. Dessa feita, 

pleiteou pela declaração de inexistência dos débitos relativos aos meses 

de Abril e Maio/2019, bem como a revisão das faturas, e indenização por 

danos morais, levando em consideração o corte e a ameaça de 

negativação. Formulou pedido pela consignação em pagamento do valor 

de R$ 32,70 (trinta e dois reais e setenta centavos), para cada fatura. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 24753322), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. A Ré apresentou 

defesa tempestiva, à Mov. 25037727, negando a existência de cobrança 

indevida, por entender que o consumo havia sido regularmente lido, 

medido, e registrado pelo hidrômetro, consoante o volume de água 

fornecido. Assevera que o hidrômetro seroa certificado pelo Inmetro, sem 

que encontrasse qualquer irregularidade. Impugnação apresentada à Mov. 

25. Pois bem. No caso em comento, vislumbro verossimilhança nas 

alegações autorais. No extrato de leitura, de Mov. 22953904, consta que, 

por diversas ocasiões, a matrícula registrou consumo mínimo, com média 

de 10m³. Nada justifica as cobranças dos consumos de 49m³ e 171m³ dos 

meses de Abril e Maio/2019. Vislumbro que, antes e depois das aludidas 

faturas, o registro era o mínimo, e a Ré não logrou êxito em comprovar 

alteração de consumo que justificasse tamanha variação nos valores 

cobrados. E isso foi percebido pela própria Ré, pois, na ordem de vistoria 

protocolada sob o nº 34765059, datada de 30/05/2019, a mesma certifica 

que o imóvel está desabitado, com faixa de vende-se. Consequentemente, 

não justificam as cobranças dos valores de R$ 1.613,21 (um mil e 

seiscentos e treze reais e vinte e um centavos), e R$ 297,53 (duzentos e 

noventa e sete reais e cinquenta e três centavos), que indicariam 

consumos de 171m³ e 49m³. Entendo assim, que, ao contrário do 

asseverado pela Ré, à defesa, não há que se falar em legalidade das 

cobranças, sequer de consumo, efetivamente registrado, posto que 

destoam consideravelmente das médias anteriores e posteriores da 

matrícula questionada. Dessa feita, não há qualquer explicação pertinente 

para as cobranças dos valores questionados. Ademais, não se viu, em 

momento algum, transparência da Ré na relação de consumo, com 

explicações claras ao consumidor das razões pelas quais houve a 

discrepância da cobrança dos valores. Observa-se que, à defesa, a Ré 

juntou uma série de documentações, inclusive em relação à vistoria no 

hidrômetro do Autor, sem que, contudo, adotasse a cautela de tê-lo 

propiciado acompanhar a aludida vistoria, o processo administrativo que 

lhe onerou financeiramente. Ora, assim como no processo judicial, o 

processo administrativo, principalmente quando irá onerar o consumidor, 

exige que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos 

do artigo 5º, LV da Constituição Federal. Assim, da análise dos fatos, 

vê-se a ilicitude das ações da Ré (Arts. 186, 187 e 927 do C.C.), na 

oportunidade em que não demonstra ter esclarecido as nuances das 

cobranças efetuadas, causando-lhe insegurança quanto ao real consumo, 

ao não observar, de maneira clara e transparente, as peculiaridades para 

a cobrança da prestação do serviço. Salienta-se que tal ônus da prova lhe 

incumbia, nos termos do artigo 373, II do CDC. Portanto, não tendo a Ré 

comprovado, de maneira idônea, a legitimidade dos valores cobrados, 

OPINO por reconhecer a nulidade das faturas relativas ao meses de Abril 

e Maio/2019, e por declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 

1.613,21 (um mil e seiscentos e treze reais e vinte e um centavos), e R$ 

297,53 (duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos), 

que indicariam consumos de 171m³ e 49m³. Consequentemente, para o 

equilíbrio da relação, e efetividade da prestação jurisdicional, OPINO por 

determinar a Ré que, no prazo de 15 dias, promova ao refaturamento dos 

débitos constante nas aludidas faturas, quais sejam, relativas aos meses 

de Abril e Maio/2019, tomando por base a leitura mínima de 10m³, sob pena 

de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). DA 

ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Quanto aos danos morais propriamente 

ditos, tem-se a via crucis enfrentada pelo Autor para o esclarecimento da 

fatura, com inúmeras reclamações administrativas não atendidas, 

extrapola a esfera do mero dissabor, atingindo-lhe sua esfera moral. E 

nesse sentido, já se posicionou a jurisprudência de nosso estado: 

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. 

COBRANÇA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. PROBLEMA NÃO 

SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o consumo apurado na 

residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos 

hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à 

média apurada nos meses anteriores. Mesmo que não tenha ocorrido a 

interrupção do fornecimento de água, a cobrança indevida reiterada com a 

ameaça de suspensão do serviço, caracteriza o dano moral, mormente 

quando acionada administrativamente, a concessionária não soluciona o 

problema. Para a fixação de indenização por danos morais, deve o 

magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a extensão 

do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida 

para a ocorrência do evento. Indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), valor que entendo razoável para o caso em referência. Recurso 

parcialmente provido. (DORIGATTI, Nelson. Recurso inominado n. 

0047117-79.2015.811.0001. J. em 10 de Maio de 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 07 Maio de 2018.) DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Consumo de água no mês específico de 

fevereiro/2017, correspondente a 75.000 litros que se mostra 

desproporcional ao consumo médio da unidade consumidora, que se trata 

de imóvel desocupado e com consumo praticamente inexistente nos 

meses anteriores e no mês subsequente àquele impugnado. - Situação em 

que o consumo foi cobrado pela média durante longo período e no mês em 

referência houve a efetiva leitura, com cobrança acumulada, sem 

considerar o abatimento da média paga nos meses anteriores - Sentença 

que declarou nula a cobrança referente ao consumo de água no mês de 

fevereiro/2017 e condenou a requerida a revisar a fatura de referido mês, 

promovendo à cobrança com base na média dos 12 meses anteriores, que 

deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ficando afastada a 

alegação de má-fé, por não estar presente qualquer das hipóteses do art. 

80 do Código de Processo Civil. - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 

(CREPALDI, Fabiano Rodrigues. Recurso inominado n. 

1019942-29.2017.8.26.0576. J. em 19 Fev. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 11 Dez. 2019.) RECURSO INOMINADO. 

PEDIDO DE BALCÃO. CONSUMIDOR. ÁGUA. IMPUGNAÇÃO DE FATURA. 

CONSUMO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO. 

IMÓVEL NO LITORÂL QUE ESTARIA DESOCUPADO NO PERÍODO 

FATURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HISTÓRICO E LEITURAS 

MENSAIS NÃO DEMONSTRADAS PELA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS 

PREVISTO NO ART. 373, INCISO II, DO CPC NÃO DESINCUMBIDO PELA RÉ. 

DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA, COM A EMISSÃO DE NOVA 

COBRANÇA, COM BASE NA MÉDIA DOS DOZE MESES ANTERIORES. 

RECURSO PROVIDO. (SILVA, Luis Antonio Behrensdorf Gomes da. 

Recurso inominado n. 71007239080. J. em 23 Mar. 2018. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 11 Dez. 2019.) E, neste caso, agravou-se 

com o corte efetivado em 02/04/2019. Inclusive, nesta oportunidade, 

OPINO por determinar a Ré que restabeleça o fornecimento da prestação 

de serviços, no prazo máximo de 48hs (quarenta e oito horas), sob pena 

de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). No 

que tange aos danos morais, entendo que os fatos relatados são 

suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, e 

acarreta à Ré a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral 

sofrido, o qual OPINO por reconhecer na modalidade in re ipsa. E, para a 

quantificação do dano moral, ressalta-se que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal. Logo, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, a existência do corte indevido, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), como medida de caráter pedagógico. DA 

QUESTÃO ESPECÍFICA DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO Por fim, 
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observo que o Autor, à inicial, pleiteou pelo deferimento da consignação 

em pagamento da média de consumo de 10m³. Neste momento processual, 

OPINO por indeferir a aludida consignação, haja vista que já foi 

determinado o refaturamento das faturas relativas aos meses de Abril e 

Maio/2019. Isso posto, após a análise dos fatos, documentos e 

fundamentos jurídicos apresentados por ambas as partes: 1. OPINO por 

afastar a preliminar de incompetência do juizado, suscitada pela Ré, à 

defesa, por não entender imprescindível a perícia técnica para a formação 

do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. 2. NO MÉRITO, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre as 

partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por ratificar a inversão 

do ônus da prova, em favor do Autor, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. 3. 

OPINO por reconhecer a nulidade das faturas relativas ao meses de Abril 

e Maio/2019, e por declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 

1.613,21 (um mil e seiscentos e treze reais e vinte e um centavos), e R$ 

297,53 (duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos), 

que indicariam consumos de 171m³ e 49m³. 4. Consequentemente, para o 

equilíbrio da relação, e efetividade da prestação jurisdicional, OPINO por 

determinar a Ré que, no prazo de 15 dias, promova ao refaturamento dos 

débitos constante nas aludidas faturas, quais sejam, relativas aos meses 

de Abril e Maio/2019, tomando por base a leitura mínima de 10m³, sob pena 

de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. 

OPINO por reconhecer os danos morais sofridos pelo Autor, na 

modalidade in re ipsa, de responsabilidade da Ré, para condená-la ao 

pagamento de indenização ao Autor, no valor justo e razoável que OPINO 

por arbitrar na proporção de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação 

(20/09/2019 - Mov. 25085282), e a correção monetária a partir da 

homologação do presente projeto de sentença, pela Douta Magistrada. 6. 

Por fim, OPINO por indeferir o pedido formulado pelo Autor, no que diz 

respeito à consignação em pagamento, haja vista que já foi determinado o 

refaturamento das faturas relativas aos meses de Abril e Maio/2019. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1011027-16.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: TAQUEICHE MASSAVI DA SILVA Polo Passivo: BANCO BRADESCO 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 

da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA ANÁLISE DAS 

PRELIMINARES SUSCITADAS PELO RÉU DO PLEITO PELA INÉPCIA O Réu 

pleiteou que a inicial fosse indeferida, questionando a idoneidade do 

extrato apresentado pelo Autor. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece que 

a petição inicial será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º 

estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a petição inicial. A 

eventual fragilidade das provas não está ali elencada, podendo subsidiar o 

julgamento do mérito da contenda, mas não sua extinção precoce, razão 

pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. Ademais, observo que o 

extrato de negativação foi emitido pelo SCPC, e que o Réu não apresentou 

qualquer contraprova que viesse a desconstituí-lo. DA SUPOSTA 

PRESCRIÇÃO O Réu pleiteou pelo reconhecimento de eventual prescrição 

aos autos, pois a negativação é datada de 2015. No entanto, ressalta-se 

que o Autor demonstrou ter tomado ciência da negativação, do seu direito 

violado, apenas na oportunidade do ingresso da presente demanda, razão 

pela qual OPINO por afastar a prescrição. E, observa-se que não se trata 

de fato passado, mas sim de circunstância atual, pois o extrato da 

negativação foi emitido em 06/09/2019, e a negativação ainda persistia. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Superadas essas nuances, da 

análise do processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência de instrução, 

principalmente considerando que a solução da demanda exige prova 

predominantemente documental, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

na qual o Autor suscita suposta negativação indevida de seu nome, no 

valor de R$32,52 (trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), à 

pedido do Réu, cuja origem seria desconhecida pelo mesmo. Observo que 

o Autor nega o vínculo específico contratual com o Réu. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

em relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir, em favor 

do Autor, consoante determinado pelo artigo 6º, VIII do aludido diploma 

legal. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que o Réu seja 

responsabilizado civilmente, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. O 

ponto controvertido da contenda encontra fundamento justamente em 

suposto débito, cuja origem o Autor desconhece, e o Réu, por sua vez, 

afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pelo Autor, de ordem moral. Oportunizada a conciliação (Mov. 

26281291), as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. À defesa (Mov. 26326740), o Réu se manifesta de maneira 

genérica, mas não acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar 

que o autor teria, efetivamente, o débito aqui questionado, sequer o 

vínculo contratual propriamente dito, pois não juntou qualquer 

documentação à defesa. O Autor deixou de apresentar impugnação, 

embora ciente do prazo e importância de tal comportamento. Pois bem. Da 

análise dos fatos, não se reconhece eventual exercício regular de direito 

pelo Réu, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes 

transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço. Comportamento que, por si só, 

fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos do 

artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa do Réu, extraem-se 

alegações genéricas, que não desconstituem, extinguem ou modificam as 

alegações do autor, sequer legitima a negativação flagrantemente 

indevida. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do Réu, na 

negligência no lidar com o consumidor, seja por não propiciar a segurança 

que deveria ser precípua à relação bancária, seja por negativar 

indevidamente o nome do Autor por débito cuja origem não logrou êxito em 

demonstrar. E é exatamente nessas condutas que se concretiza a falha 

na prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a responsabilidade 

objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia ao Réu provar, nos 

termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano relacionado ao 

serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o 

que não se vê no caso em comento, no qual o conjunto probatório que se 

firmou, faz com que se revista de verossimilhança a alegação do Autor, 

rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, 

vez que presente o nexo causal que une as condutas do Réu com os 

danos sofridos pelo Autor. Assim, de fato, OPINO por reconhecer que 

houve falha na prestação do serviço pelo fornecedor ao negativar, 

indevidamente, o nome do Autor, por débito cuja origem não logrou êxito 

em demonstrar, razão pela qual OPINO por declarar a inexistência do 

débito aqui discutido, no valor de R$ 32,52 (trinta e dois reais e cinquenta 

e dois centavos), relativo ao contrato nº 033082711000017FI. 

Consequentemente, OPINO por tornar definitiva as cobranças em relação 
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ao mesmo. OPINO por condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer 

cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar que o Réu exclua o 

nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à 

r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, no valor de R$ 32,52 (trinta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), relativa ao contrato nº 033082711000017FI, 

lançada em 27/08/2015, caso a Ré não o faça. DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DOS DANOS MORAIS Quanto ao dano moral, uma vez comprovado 

que a inclusão da negativação foi indevida, enseja a responsabilização 

civil objetiva da empresa, quando é cristalino que o fato danoso ocorreu 

em consequência do ato ilícito do Réu. Ora, o apontamento dos dados do 

Autor, nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja idoneidade o 

Réu não conseguiu demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e 

atinge a intimidade do Autor, pois tolhe, de maneira indevida, o seu direito 

ao crédito, e passa ao mercado de consumo, de maneira geral, a 

impressão de que o mesmo é inadimplente com suas obrigações. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: Recurso Inominado. 

Bancário. Inexistência de débito. Restrição cadastral em órgão de 

proteção ao crédito. Negativação indevida. Danos morais devidos. Valor 

indenizatório em conformidade com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade ? R$ 10.000,00. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Negado provimento. (MELO 

F ILHO,  Rena to  Soares  de .  Recurso  inom inado  n . 

1004718-15.2017.8.26.0297. J. em 09 Fev. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2018.) DANO MORAL Negativação 

do nome da recorrida, sem justa razão Inexistência de relação jurídica que 

desse lastro à conduta - Dano moral configurado - Manutenção da r. 

sentença de primeiro grau que arbitrou a indenização no valor de 

R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. Recurso inominado 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) E, nesses moldes, tem-se 

que o dano moral é in re ipsa, com a exposição do nome do Autor à 

negativação indevida, e o nexo causal necessário, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está fartamente demonstrado, pois, não 

fosse a negativação indevida, os danos não teriam se concretizado. No 

que tange ao quantum indenizatório, à vista da inexistência de critérios 

legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. No caso, considerando esses elementos, 

OPINO por fixar a indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

Autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise 

da versão fática trazida por ambas as partes: 1. OPINO por afastar a 

preliminar suscitada pelo Réu quanto à inépcia da inicial, e por indeferir o 

seu pedido quanto ao reconhecimento de prescrição. 2. No MÉRITO, 

comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, nos termos 

do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e 

deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos termos do 

artigo 6º VIII do CDC. 3. OPINO por declarar a inexistência do débito aqui 

discutido, no valor de R$ 32,52 (trinta e dois reais e cinquenta e dois 

centavos), relat ivo ao contrato nº 033082711000017FI . 

Consequentemente, OPINO por tornar definitiva as cobranças em relação 

ao mesmo. 4. OPINO por condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer 

cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. OPINO por determinar que o Réu exclua 

o nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar 

à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, mediante SERASAJUD,no valor de R$ 32,52 

(trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), relativa ao contrato nº 

033082711000017FI, lançada em 27/08/2015, caso a Ré não o faça. 7. 

OPINO por condenar o Réu em ressarcir ao Autor, à título de danos 

morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso (27/08/2015– Mov. 24697629), e 

correção monetária pelo INPC a partir da homologação do presente, pela 

Douta Magistrada. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1003831-92.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: ALCIMAR COSSO DIAS POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Visto, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA Importa 

consignar que o acesso à primeira instância dos juizados especiais, é 

gratuito, conforme assegurado pelo artigo 54 da Lei nº 9.099/95, ao passo 

que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulada em segunda instância, caso haja 

prolação de recurso. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor 

dado à causa é discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica por 

Advogado, e, uma vez indicado o valor do dano moral perseguido, o valor 

da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o 

artigo 292, II e V, para a soma do valor almejado em danos morais (R$ 

11.215,88), e o valor cuja inexistência o Autor pretende declarar (R$ 

215,88). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 11.431,76 

(onze mil e quatrocentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos). DA 

PRELIMINAR SUSCITADA PELO RÉU DA SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS Antes de adentrar ao mérito da demanda, observo 

que o Réu, pleiteia pela realização de perícia grafotécnica no contrato 

apresentado à defesa. No entanto, entendo que tal providência é 

dispensável para a formação do convencimento motivado do artigo 371 do 

CPC/15, pois o vínculo contratual, em si, não é negado pelo Autor, à inicial, 

mas, tão somente o débito que subsidiou a negativação de seu nome. 

OPINO, portanto, por indeferir o aludido pedido. DO MÉRITO DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superadas as preliminares. NO 

MÉRITO, da análise do processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, como a 

própria audiência de instrução, uma vez que o débito que subsidiou a 

negativação questionada, é provado, basicamente, por provas 

documentais, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso 
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os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir, em favor do 

Autor, nos termos do artigo 6º, VIII. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, proposta pelo Autor em desfavor da Ré, sob o 

fundamento de inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, no valor de R$ 215,88 (duzentos e quinze reais e oitenta e oito 

centavos), relativa ao contrato nº 000000622616811, lançadas em 

19/11/2018. Importante consignar que, à inicial, o Autor não nega a 

existência de vínculo contratual com a Ré, mas, tão somente, o débito que 

subsidiou a negativação de seu nome. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. (Mov. 24575137) Em defesa tempestiva (Mov. 24816648), a Ré 

nega os fatos de maneira genérica, sem apresentar qualquer 

documentação que justifique a cobrança e a negativação. Apresentou o 

contrato entre as partes, mas nenhuma fatura representativa do débito 

negativado. Impugnação apresentada à Mov. 25064544. Para que a Ré 

seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato 

ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que, neste 

processo específico, a Ré não trouxe documentos robustos que 

comprovassem a existência do débito que subsidiou a negativação aqui 

discutida. Dessa feita, para que a Ré negativasse o nome do Autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, seria imprescindível checar a idoneidade 

da cobrança, e, principalmente a existência incontroversa da dívida, com a 

apresentação da respectiva fatura, o que não se viu no caso em tela. 

Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito por parte da 

Ré, sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar 

com o consumidor, seja por cobrar débitos sem comprovar a origem, seja 

por negativar o nome do Autor de maneira indevida. Essas condutas 

concretizam a falha na prestação do serviço pela Ré, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia à 

Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano 

relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor 

ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o conjunto 

probatório que se firmou, faz com que se revista de verossimilhança a 

alegação do Autor, rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão 

esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que une as 

condutas da Ré com os danos sofridos pelo Autor, ou seja “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado.” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), pois, não fossem as cobranças e 

negativações indevidas, os danos não teriam se concretizado. Vê-se que 

a responsabilidade neste caso é objetiva e independe, para a respectiva 

responsabilização civil, da culpa da Ré, a qual deve assumir os riscos da 

atividade econômica que explora, não transferindo-os ao consumidor 

vulnerável, razão pela qual OPINO por declarar a inexistência do débito, no 

valor de R$ 215,88 (duzentos e quinze reais e oitenta e oito centavos), 

relativo ao contrato nº 000000622616811, lançada em 19/11/2018. 

Consequentemente, OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a 

incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança e manutenção 

indevida da negativação posterior ao trânsito em julgado da presente. 

OPINO por determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido (acima descrito), 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa fixa que OPINO por 

arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, caso a Ré não o faça. No que concerne aos 

danos morais, tem-se que o apontamento dos dados do Autor, nos órgãos 

de proteção ao crédito, por débito cuja idoneidade o Réu não conseguiu 

demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e atinge a intimidade 

do Autor, pois tolhe, de maneira indevida, o seu direito ao crédito, e passa 

ao mercado de consumo, de maneira geral, a impressão de que o mesmo é 

inadimplente com suas obrigações. Esse é o entendimento que tem 

prevalecido na jurisprudência: Declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais – Procedência Parcial – Débito declarado 

inexigível. Transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos – Danos 

morais configurados - Provimento ao recurso. (MALUF, Paulo Roberto 

Zaidan. Recurso inominado n. 1004192-21.2017.8.26.0306. J. em 18 Set. 

2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 08 Out. 2018.) Declaratória 

de inexistência de débito c.c indenização por danos morais – pretensão do 

consumidor ao recebimento de indenização por danos morais, em virtude 

de inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito - 

ausência de comprovação da existência do débito gerador do 

apontamento – sentença que, acertadamente, declara inexigíveis os 

débitos apontados e condena o recorrente ao pagamento de indenização 

por danos morais – dano extrapatrimonial in re ipsa, caracterizado pelo 

abalo de crédito e enorme constrangimento e humilhação causados ao 

cidadão que procura manter imaculada sua imagem de bom pagador – 

redução, entretanto, do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, quantia 

mais adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – 

recurso parcialmente provido para esta finalidade. (TABORDA, Fábio 

Francisco. Recurso inominado n. 1008848-58.2019.8.26.0562. J. em 06 

Dez. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Dez. 2019.) Ora, há 

evidente violação da boa-fé contratual e indevida exposição do Autor a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

à negativação infundada, demonstrando o dano propriamente dito com a 

clara negligência da Ré, e sua falha na prestação do serviço, que atingiu a 

moral do Autor. E, neste caso, OPINO por não aplicar a súmula 385 do STJ, 

haja vista que a negativação anterior, à pedido do Banco Santander, foi 

objeto de discussão no processo nº 1003827-55.2019.8.11.0001, em 

trâmite perante o 8º Juizado Especial Cível desta comarca, no qual, 

inclusive, foi pactuado acordo. DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No 

que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a existência de negativações posteriores, a 

gravidade e grau de culpa da Ré bem como as circunstâncias que 

envolveram os fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, o 

comportamento do Autor ao distribuir uma única ação para discutir débitos 

oriundos da mesma pessoa jurídica, e ainda os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da Ré ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), como medida de caráter pedagógico. Isso posto, após a análise 

dos fatos e documentações apresentadas: 1. OPINO por fixar o valor da 

causa em R$ 11.431,76 (onze mil e quatrocentos e trinta e um reais e 

setenta e seis centavos), com determinação à r. Secretaria para que 

adote as providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 2. 

OPINO por afastar a preliminar de perícia, suscitada pela Ré, à defesa. 3. 

NO MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, 

nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual devem ser 

aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por deferir em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII. 4. OPINO por 

declarar a inexistência do débito, no valor de R$ 215,88 (duzentos e 

quinze reais e oitenta e oito centavos), relativo ao contrato nº 

000000622616811, lançada em 19/11/2018. 5. Consequentemente, OPINO 

por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança e manutenção indevida da 

negativação posterior ao trânsito em julgado da presente. 6. OPINO por 

determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido (acima descrito), no prazo de 10 

(dez) dias úteis, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 7. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, caso a Ré não o faça. 8. Por fim, não tendo a Ré logrado êxito 

em comprovar a legitimidade do débito específico, ora questionado, OPINO 

por indeferir o seu pedido no que diz respeito à condenação do Autor em 

litigância de má fé, posto que ausentes os requisitos dos artigos 79 e 80 

do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 
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Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº: 1007025-03.2019.8.11.0001 Polo Ativo: 

AGNALDO PINHEIRO DE LIMA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, havendo representação técnica por Advogado, e, 

uma vez indicado o valor do dano moral perseguido, o valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 

292, II e V, para a soma do valor almejado em danos morais (R$ 

19.960,00), e o valor cuja inexistência o Autor pretende declarar (R$ 

121,53). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 20.081,53 

(vinte mil e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos). DO 

COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO Tem-se que a Ré também 

manifestou-se acerca do comprovante de negativação juntado à inicial, o 

qual alega não ser original. Vê-se que tal documento foi expedido pelo 

“Serasa Experian”, e que a Ré não apresentou qualquer contraprova que 

o desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. DO MÉRITO – DO JULGAMENTO ANTECIPADO Superadas 

essas nuances, NO MÉRITO, da análise do processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, como a própria audiência de instrução, para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, uma vez que os fatos 

aqui discutidos seriam facilmente comprovados com prova documental. 

OPINO por indeferir o pedido pela realização da audiência de instrução, 

para a colheita de depoimento pessoal do Autor, ou mesmo oitiva de 

testemunhas, consoante pleiteado pela Ré, à defesa (Mov. 25468922). 

Passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17 do CDC, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir, em favor 

do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de débito c/c Indenização por Danos Morais. Em síntese, alega o Autor que 

teve seu nome negativado indevidamente pela Ré, em razão do débito de 

R$ 121,53 (cento e vinte e um reais e cinquenta e três centavos), relativo 

ao contrato nº 0002610380201803, incluído em 21/03/2018. No entanto, o 

Autor nega a existência de contrato entre as partes, que justificasse a 

aludida cobrança, requerendo, consequentemente, a declaração de 

inexistência da dívida, bem como a condenação pelos danos morais 

sofridos. Propiciada a conciliação às partes, ambas compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda (Mov. 27460057). 

A Ré, por sua vez, na contestação colacionada à movimentação nº 

25468922, insiste em mencionar que o débito é legítimo, vinculado à 

Unidade Consumidora n. 2610380-4, apontando a existência de eventuais 

consumos. Impugnação apresentada à Mov. 25771445, questionando, 

justamente, a não demonstração da contratação. Para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Analisando os autos verifico que 

a Ré não acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que o 

Autor teria, efetivamente, qualquer relação jurídica consigo, que 

justificasse as restrições, mas, apenas telas sistêmicas, as quais “são 

documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva 

contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.” (CORREA, 

Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso inominado cível nº 

73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. 

Acesso em 10 Jun. 2017.) A negativação dos dados do Autor nos órgãos 

de proteção ao crédito é fato incontroverso nos autos, ao passo que o 

cerne da questão consiste em verificar se tal inclusão foi indevida, e 

principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. Pois bem, vê-se 

que à defesa, a Ré juntou documentos unilaterais representativos do 

débito, mas nenhum documento capaz de desconstituir, extinguir ou 

modificar o direito autoral. Isso porque a Ré nada apresentou para 

comprovar que o Autor teria, efetivamente, o vínculo contratual 

propriamente dito. Juntou uma ficha cadastral da Unidade Consumidora n. 

2610380-4, com histórico de contas, mas não apresentou sequer o 

contrato ou outro documento assinado pelo Autor que legitimasse a 

cobrança, deixando de cumprir com seu ônus de comprovar a existência 

da relação jurídica entre as partes. Logo, os fatos alegados em sua 

defesa não são impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor. 

Ora, o apontamento dos dados do Autor, nos órgãos de proteção ao 

crédito, por débito cuja idoneidade o Réu não conseguiu demonstrar, 

constitui falha na prestação do serviço, e atinge a intimidade do Autor, 

pois tolhe, de maneira indevida, o seu direito ao crédito, e passa ao 

mercado de consumo, de maneira geral, a impressão de que o mesmo é 

inadimplente com suas obrigações. Esse é o entendimento que tem 

prevalecido na jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. FURTO DE DOCUMENTOS. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO COM A RÉ. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM DO DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. DÉBITO 

DESCONSTITUÍDO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM ARBITRADO EM R$7.800,00. SENTENÇA REFORMADA. O autor 

nega ter mantido relação jurídica com a ré. Desconhece o débito que deu 

origem à negativação. Contratação que cabia à ré comprovar, bem 

demonstrar a origem do débito que motivou a inscrição. Nenhum 

documento foi juntado em relação aos fatos aduzidos na inicial. Não há 

prova de culpa exclusiva do autor ou mesmo de terceiro, ônus que tocava 

á ré (art. 373, II, novo CPC). Cobrança indevida configurada. Dano moral in 

re ipsa. Quantum arbitrado em R$ 7.800,00, ante a ausência de inscrição 

legítima anterior. RECURSO PROVIDO. (DREHER, Glaucia Dipp. Recurso 

Cível nº 71005928106. J. em 01 Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. 

Acesso em 15 Abr. 2017.) RECURSO INOMINADO. Inexigibilidade de 

débito. Dano moral. Cobrança indevida. Serviço não contratado. 

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inversão do ônus da prova. 

Ausência de documentos demonstrando a efetiva contratação dos 

serviços pela consumidora. Inscrição indevida. Dano in re ipsa. 

Indenização devida. Manutenção do quantum fixado na sentença. 

Precedentes. Negado provimento aos recursos interpostos pela autora e 

pela ré. (ALVES, Ricardo Truite. Recurso inominado n. 

1003844-24.2018.8.26.0320. J. em 24 Ago. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 08 Jan. 2019.) AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. Não comprovação de que o autor efetivamente celebrou o 

contrato junto à ré e que originou as cobranças e a negativação. Relação 

jurídica controversa pela alegação da recorrida de que não contratou a 

prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. A ré limitou-se 

a alegar genericamente que o serviço foi solicitado pelo requerente, 

apresentando na contestação relatórios constantes de telas sistêmicas. 

Provas produzidas unilateralmente. Dano moral configurado. Indenização 
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fixada em montante proporcional e razoável (R$ 12.000,00 – Quatro Mil 

Reais) e que se mostra adequada ao caso concreto pela indevida 

negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sem 

configurar enriquecimento ilícito. Ausência de conjunto probatório a 

justificar a modificação da decisão recorrida. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (LEMOS, Daniella Carla Russo Greco de. 

Recurso inominado n. 0004254-62.2018.8.26.0009. J. em 22 Ago. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Set. 2019.) Assim, não se 

reconhece eventual exercício regular de direito pela Ré, que excluiria o ato 

ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com o 

consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da 

defesa da Ré extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, 

extinguem ou modificam as alegações do autor, sequer legitimam a 

cobrança e a negativação aqui discutida. Consequentemente, verifica-se o 

ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar 

débito sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que 

deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria um risco da 

atividade econômica que não poderia ser transferido ao consumidor), seja 

por negativar indevidamente o nome do Autor. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. Caberia à Ré 

provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano 

relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor 

ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o conjunto 

probatório que se firmou, faz com que se revista de verossimilhança a 

alegação do Autor, rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão 

esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal, ou seja, “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.). Isso porque, não fosse a 

negativação indevida, os danos não teriam se concretizado. Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela 

Ré ao negativar, indevidamente, o nome do Autor, sem propiciar-lhe a 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO pela 

declaração de inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 121,53 

(cento e vinte e um reais e cinquenta e três centavos). OPINO por 

condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos 

subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). A aludida multa é fixa e passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da 

presente. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no 

valor de R$ 121,53 (cento e vinte e um reais e cinquenta e três centavos), 

relativo ao contrato nº 0002610380201803, incluída em 03/03/2017, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, acima discriminada, mediante SERASA JUD, caso a Ré não o 

faça. DA RESPONSABILIDADE CIVIL - DOS DANOS MORAIS Quanto ao 

dano moral, uma vez comprovado que a inclusão da negativação foi 

indevida, enseja a responsabilização civil objetiva da empresa, quando é 

cristalino que o fato danoso ocorreu em consequência do ato ilícito da Ré. 

Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: Recurso 

Inominado. Bancário. Inexistência de débito. Restrição cadastral em órgão 

de proteção ao crédito. Negativação indevida. Danos morais devidos. 

Valor indenizatório em conformidade com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade ? R$ 10.000,00. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Negado provimento. (MELO 

F ILHO,  Rena to  Soares  de .  Recurso  inom inado  n . 

1004718-15.2017.8.26.0297. J. em 09 Fev. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2018.) Ação declaratória de 

inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos 

morais julgada procedente. Ausência de válida e regular contratação pela 

autora dos serviços de energia elétrica oferecidos pela ré, ônus que 

competia a esta comprovar (CPC, art. 373, II). Telas de computador 

juntadas em contestação que não se prestam a comprovar a solicitação e 

uso dos serviços em questão pela autora. Declaração de inexigibilidade do 

débito que se impõe. Negativações indevida. Dano moral inerente ao 

próprio evento, prescindindo-se de comprovação. Montante da 

condenação fixado com moderação e prudência, em consonância com os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida por 

seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido. (ALVES, 

Alexandre Batista. Recurso inominado n. 1050875-24.2018.8.26.0002. J. 

em 26 Jun. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 18 Set. 2019.) E, 

nesses moldes, tem-se que o dano moral é in re ipsa, com a exposição do 

nome do Autor à negativação indevida, e o nexo causal necessário, ou 

seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está fartamente demonstrado, 

pois, não fosse a negativação indevida, os danos não teriam se 

concretizado. Neste caso, não há que se falar em incidência da súmula 

385 do STJ, pois a negativação aqui discutida é a mais antiga que recai 

sob o nome do Autor. A existência de negativação posterior influencia na 

quantificação do dano, mas não em seu afastamento. No que tange ao 

quantum indenizatório, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal, a 

fim de dissuadi-la de novo atentado. Considerando esses elementos, 

OPINO por fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

Autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. DOS PEDIDOS PELA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ 

FÉ, E PEDIDO CONTRAPOSTO Não tendo a Ré demonstrado a idoneidade 

do vínculo propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido contraposto 

formulado à defesa (Mov. 25468922). E, pelas mesmas razões, OPINO por 

indeferir seu pedido pela condenação do Autor em litigância de má fé, 

posto que ausentes as condutas específicas dos artigos 79 e 80 do 

CPC/15 Pelo exposto e fundamentado, e após analisar os argumentos de 

ambas as partes: 1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 20.081,53 

(vinte mil e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos). 2. OPINO por 

reconhecer como legítimo o comprovante de negativação apresentado 

pelo Autor à inicial. 3. NO MÉRITO, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL 

dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo nos autos, consoante artigo 17 do CDC, 

e deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, conforme artigo 

6º, VIII do CDC. 4. OPINO pela declaração de inexistência do débito ora 

discutido, no valor de R$ 121,53 (cento e vinte e um reais e cinquenta e 

três centavos). 5. OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa é fixa e 

passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior 

ao trânsito em julgado da presente. 6. OPINO por determinar que a Ré 

exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao 

débito aqui discutido, no valor de R$ 121,53 (cento e vinte e um reais e 

cinquenta e três centavos), relativo ao contrato nº 0002610380201803, 

incluída em 03/03/2017, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa 

que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 7. OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada da negativação aqui discutida, acima discriminada, mediante 

SERASA JUD, caso a Ré não o faça. 8. No que concerne aos danos 

morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar 

a Ré à ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na 

proporção de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(21/03/2018) e a correção monetária a partir da homologação do presente 

projeto. 9. Considerando que a Ré não demonstrou a pertinência do 

vínculo propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido contraposto, bem 

como o pedido de condenação do Autor em litigância de má fé. Sem 
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custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005923-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBSON SA TELES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1005923-43.2019.8.11.0001 Autor: MARCIO 

ROBSON SÁ TELES Ré: AZUL LINHAS AÉREAS S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DO INTERESSE DE AGIR De início, o Réu suscita preliminar de 

falta de interesse de agir, por entender que não havia demonstração de 

pretensão resistida, haja vista que o Autor não teria formulado reclamação 

prévia junto ao sítio eletrônico www.consumidor.gov, para a solução da 

contenda. O artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular em juízo é 

necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir 

é consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a intervenção 

judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da 

impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito processual 

civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. p. 177.). Exatamente o caso em tela, no qual o Autor suplica a 

intervenção judicial para ser reparado por eventuais prejuízos que teriam 

sido causados pela conduta supostamente ilícita por parte da Ré. Não há 

qualquer documento, livremente assinado pelo Autor, no qual o mesmo 

tenha se comprometido à usar de reclamação prévia, junto ao aludido sítio 

eletrônico, para ingressar com a presente demanda. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue o Autor à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. E, também, não há fundamentos para se deferir o 

pedido da Ré, no que diz respeito à suspensão do feito, por 90 dias, para 

que o Autor à comprovasse o acesso ao sítio eletrônico 

www.consumidor.gov. Tal pedido contraria, de maneira absoluta, a 

dinâmica da relação de consumo, pois coloca o consumidor em posição de 

extrema desvantagem, e condiciona, indevidamente, o acesso ao poder 

judiciário. E a própria jurisprudência já tem se manifestado, afastando esse 

argumento apresentado pelas defesas: Dano moral – preliminar de falta de 

interesse processual rejeitada por não estar a parte obrigada a esgotar as 

vias administrativas para promover a presente ação - atraso por 

cancelamento de voo por motivo de força maior não comprovado – reflexo 

em perda de conexão com o trecho de destino e horas de atraso na 

chegada dele - dano moral caracterizado – valor compatível com a 

extensão do dano - sentença mantida – recurso inominado improvido. 

(CASCONI ,  L i nco ln  Augus to .  Recu rso  i nom inado  n . 

1004243-27.2019.8.26.0576. J. em 27 Nov. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 17 Dez. 2019.) Assim, OPINO por afastar a 

preliminar de interesse de agir, bem como por INDEFERIR o pedido 

formulado pela Ré, pela suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, para 

que o Autor prove o acesso ao sítio eletrônico www.consumidor.gov. DA 

LITIGÂNCIA FALSA – CAPTAÇÃO INDEVIDA DE CLIENTE Antes de 

adentrar ao mérito, observo, ainda, que a Ré atribui ao Autor e seu 

patrono, a suposta conduta de litigância falsa, baseada em captação 

indevida de cliente. No entanto, neste caso específico, não há qualquer 

prova de condutas, seja do Autor, ou de seu patrono, que pudesse 

configurar o acusado pela Ré. Pelo contrário, o advogado demonstrou 

estar munido de procuração, devidamente firmada pelo Autor, 

outorgando-lhe poderes para ingressar com a demanda (Mov. 23277611). 

E o ofício de Mov. 25217778, foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, e não demonstra correlação com os fatos específicos ora 

discutidos, ou com condutas do Autor ou mesmo de seu patrono. Não há, 

assim, qualquer irregularidade ou indício de condutas irregulares pelas 

partes. OPINO, portanto, por afastar a irresignação da Ré nesse sentido. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superadas essas nuances, NO 

MÉRITO, da análise do processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para a 

formação do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, posto que, 

a regularidade da prestação de serviço seria facilmente comprovada por 

provas documentais, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da 

lide, conforme o art. 355, I do CPC. OPINO, portanto, por indeferir o pedido 

formulado pela Ré, à audiência de conciliação (Mov. 25059174), no que diz 

respeito à designação de audiência de instrução. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO Inicialmente, cumpre anotar que é pacífico o entendimento de 

que o caso em comento deve ser analisado sob a égide do Código de 

Defesa do Consumidor, já que Autor e Ré se amoldam aos conceitos de 

consumidor e fornecedor esclarecidos no artigo 2º e 3º do aludido diploma 

legal. E, nesse sentido, entende a jurisprudência pátria quanto à relação 

de consumo existente entre as partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao 

transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. 

Procedimento do Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 

19 Out. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) 

Reconhecida a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade do 

Autor, consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do ônus 

probatório, o que desde já OPINO por deferir, em favor do Autor, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se 

de ação de reparação por danos morais. O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento em problemas enfrentados no Voo AD 

4162, que partiria de SINOP/MT para Cuiabá/MT. Segundo o Autor, o 

aludido voo, teria sido cancelado, sem qualquer justificativa, pela Ré, o que 

teria ocasionado a necessidade de remarca-lo. Pleiteia pela reparação 

pelos danos morais sofridos em decorrência dos fatos. Oportunizada a 

conciliação (Mov. 25059174), as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 

25217776), a Ré nega que tenha havido o cancelamento propriamente dito, 

mas reconhece um atraso de 122 minutos (2 horas e 2 minutos), e que o 

próprio autor teria pedido alteração do itinerário para o dia 30. Pois bem. 

Da análise dos autos, tenho que a Ré não logrou êxito em comprovar, de 

maneira inequívoca, as informações que foram repassadas ao 

consumidor. Segundo a inicial, o voo contratado teria sido cancelado, ao 

passo que a Ré afirma que o mesmo somente sofreu um atraso. No 

entanto, não demonstrou qual informação, efetivamente, foi repassada ao 

consumidor. Não há qualquer documento inequívoco que comprove, de 

maneira plena, que o consumidor tenha sido informado das razões de 

cancelamento ou atraso. Somente por essa conduta, já vislumbra ato ilícito 

da Ré, pela falha na prestação de serviço, com informações 

desencontradas, o que viola o artigo 6º, III do CDC. Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. A Companhia Aérea que se dispõe à prestar o 

serviço de transporte, deve zelar pela segurança dos seus passageiros, 

e pela observância dos horários estabelecidos, posto que imprescindíveis 

para a aquisição das passagens. No caso em tela, observa-se que a Ré 

não logrou êxito em demonstrar as reais razões para o cancelamento do 

voo, ou mesmo pelo atraso, sequer demonstrou efetivamente, a prestação 

de informações claras e precisas ao consumidor. Demonstrou, na 

realidade, que prestou um serviço deficiente, uma verdadeira confusão 

nas informações passadas ao consumidor, com a confissão do atraso 

que jamais poderá configurar mero aborrecimento. Da análise dos fatos, 

vê-se que o Autor foi vítima de uma prestação de serviço desidiosa, que 

fez com que o mesmo fosse submetido a um atraso considerável do 

horário inicial aprazado de chegada. Em momento algum, viu-se condutas 

da Ré para esclarecer ao consumidor, na oportunidade, exatamente o que 

estava ocorrendo em relação ao voo, deixando de observar o ônus 

probatório que lhe é peculiar, consoante artigo 373, II do CPC/15, pois não 

apresentou provas desconstitutivas, modificativas ou extintivas do direito 

do Autor. Portanto, a falta de assistência adequada ao passageiro, o 
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cancelamento do voo inicialmente contratado, com o atraso incontroverso 

para chegar ao destino final, e, ainda, a falta de informações concretas 

pelos prepostos da ré, configura falha na prestação dos serviços, e ato 

ilícito, nos termos dos artigos 186 do Código civil, c/c 14, caput, do CDC, 

quando viola a dinâmica do direito do consumidor, deixando de atender às 

suas necessidades, o que representa violação do artigo 6º, I, II, III, IV e VI 

do CDC. Viola, ainda, a Res. 400 da ANAC, em especial as suas 

obrigações quando do atraso de voo, preconizadas nos artigos 20 e 21, e 

seus incisos, ao passo que não se viu nos autos comportamento da Ré 

quanto à informações precisas e imediatas à Autor, conforme exige o 

artigo 26, III da aludida resolução. Ressalta-se que o atraso foi de mais de 

duas horas, período que, em momento algum, pode ser considerado como 

razoável. E a Ré sequer demonstrou que o Autor ingressou no voo, após 

o atraso, ou se, com o desencontro das informações, teria cancelado o 

voo. Caracterizada, então, a má prestação de serviço por parte da Ré, 

que não logrou êxito em comprovar fatos para se eximir de sua 

responsabilidade. Ultrapassada essa nuance, devemos analisar os danos 

morais propriamente ditos, principalmente em harmonia ao princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana, e ao artigo 5º, V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, não se pode deixar de reconhecer 

o sofrimento advindo da ineficácia da prestação dos serviços por parte da 

Ré, não só pela frustração da expectativa do autor em aportar no destino 

no horário aprazado, mas pela falta de informações claras e precisas, o 

que faz presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação 

de causa e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, 

Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2005. P. 71.) Consequentemente, RECONHEÇO o dano moral in re ipsa, 

pois, indubitavelmente ultrapassam a seara do mero desconforto, 

configurando efetiva lesão à personalidade. Entendo, ainda, que não que 

prevalecer a tese de mero dissabor, principalmente considerando a 

angústia sofrida pelo Autor com a sensação de descaso causada pelas 

condutas da Ré. E assim tem decidido a jurisprudência pátria: PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO INJUSTIFICADO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS – TRANSTORNOS QUE EXTRAVASARAM OS LIMITES DA 

RAZOABILIDADE – ATRASO INJUSTIFICADO POR CANCELAMENTO DE 

VOO MAIS DO QUE PREVIAMENTE AGENDADO - DANOS MORAIS 

EVIDENCIADOS - PREJUÍZO IN RE IPSA - FIXAÇÃO QUE DEVE 

CONSIDERAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE 

E DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONFORME O 

OBSERVADO NO JULGADO - RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. (CASCONI, Lincoln Augusto. Recurso inominado n. 

1000239-44.2019.8.26.0576. J. em 27 Nov. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 17 Dez. 2019) Portanto, independente se o 

voo foi cancelado, ou sofreu atraso, é incontroverso que a Ré não 

prestou um serviço de qualidade, e submetido o Autor ao atraso para 

aportar ao destino final. Situação que foge completamente da esfera do 

mero dissabor. Assim, OPINO por reconhecer os danos morais na 

modalidade in re ipsa, e condenar a Ré à ressarci-los. DA 

QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS Provada a ofensa e o dano moral, 

sua reparação é impositiva, na forma dos art. 944 e seguintes do Código 

Civil. Para o arbitramento dos valores, é imprescindível conjugar alguns 

critérios, como a situação econômica da lesada, a intensidade do 

sofrimento, a gravidade da conduta e as circunstâncias que envolvem o 

caso. Nesse sentido, considerando o comportamento das partes e as 

provas produzidas aos autos por ambas as partes, entendo que a fixação 

do quantum indenizatório em R$ 6.000,000 (seis mil reais), é suficiente 

para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato 

acarretou. Valor que guarda correspondência com a gravidade do fato e 

do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da 

empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade, representando um equilíbrio que não significa enriquecimento 

ilícito à vítima, e representa à Ré um impacto suficiente para impedi-la de 

reiterar o aludido comportamento no mercado de consumo. Isso posto, 

consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar as versões 

dos fatos trazidas por ambas as partes: 1. OPINO por afastar a preliminar 

de interesse de agir, bem como por INDEFERIR o pedido formulado pela Ré, 

pela suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, para que o Autor prove o 

acesso ao sítio eletrônico www.consumidor.gov. 2. OPINO por afastar o 

questionamento da Ré no que diz respeito à suposta litigância falsa. 3. 

OPINO por indeferir o pedido da Ré, formulado à audiência de conciliação, 

no que diz respeito à designação de audiência de instrução, nestes autos, 

por entender dispensável à formação do convencimento motivado, uma 

vez que os fatos aqui discutidos seriam provados por prova documental. 

4. NO MÉRITO, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos 

formulados pelo Autor, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a 

inversão do ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC. 

5. Comprovados o ato ilícito, o dano, e o nexo causal que os une, OPINO 

por reconhecer a falha na prestação do serviço pela Ré, para condená-la 

ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), à título de 

danos morais in re ipsa, como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde a citação (25/09/2019 – Mov. 26389390), e a 

correção monetária a partir da homologação da presente, pela Douta 

Magistrada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1012354-93.2019.811.0001 Autor: MARCO 

AURÉLIO AMORIM DA SILVA Ré: GOL LINHAS AÉREAS S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Sem preliminares suscitadas pela Ré. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Da análise do processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas para o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA Cumpre anotar que é pacífico o entendimento de que o caso em 

comento deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do 

Consumidor, já que é patente a relação de consumo existente: “Aplica-se 

ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. 

Procedimento do Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 

19 Out. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) Logo, 

deve ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. DA ANÁLISE 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL Cuida-se de Ação de Indenização por 

Perdas e Danos e Danos Morais, ajuizada pelo Autor em desfavor da Ré, 

em razão de extravio temporário de uma arma despachada, pela Ré, que 

seria utilizada para ministrar um curso no clube de tiro prático e esportivo 

de Várzea Grande, durante um voo por ela viabilizado. Em síntese, afirma 

o Autor que despachou a arma no aeroporto do Rio Branco/Acre, de onde 

sairia, com destino à Cuiabá/MT, e conexão em Guarulhos/SP. Ao aportar 

no destino final, a arma despachada, confiada à Ré, não lhe foi entregue, 

o que acabou lhe causando danos, principalmente em relação ao curso 

que ministraria. Pleiteia, portanto, pelo reconhecimento dos danos morais. 

Propiciada a conciliação, as partes compareceram à audiência (Mov. 

26537914), mas optaram por prosseguir com a demanda. A Ré, em sua 

defesa (Mov. 26696437), reconhece o extravio temporário da bagagem, e 

ressalta a providência do Registro de Irregularidade de Bagagens. Informa 

ter restituído a bagagem, e que isso não configuraria danos morais. O 
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ponto controvertido da demanda encontra guarida na análise da existência 

ou não de danos morais quanto ao extravio temporário do objeto confiado 

à Ré para despacho. Pois bem. Para que a Ré seja responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal entre ambos. Ao analisar os fatos e argumentos apresentados por 

ambas as partes, tem-se que incontroverso que a bagagem do Autor não 

foi entregue no prazo e nos moldes como inicialmente contratado, ou seja, 

simultaneamente à decolagem. Ressalta-se que, na relação de consumo 

que paira entre as partes, deve predominar todos os princípios basilares 

preconizados pela Política Nacional da Relação de Consumo, prevista no 

Código de Defesa do Consumidor, em especial a transparência, segurança 

e boa fé. Quando a Ré deixa de prestar um serviço de qualidade ao Autor, 

ferindo a segurança e confiança que deveriam pairar na relação, ao 

deixar de transportar a bagagem do Autor até o seu destino final, na data 

e horário aprazado, resta incontroversa a falha na prestação do serviço 

da Ré, caracterizadora de ato ilícito. Consequentemente, fere toda a 

dinâmica da relação de consumo, em especial o artigo 6º, VI do CDC, e 

deixa de prestar um serviço de qualidade, quebrando a expectativa e a 

confiança gerada no Autor, no que tange à segurança dos bens 

despachados.Em assim agindo, se submete aos ditames do artigo 734 do 

C.C.: Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às 

pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, 

sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. 

Inquestionável, portanto, a responsabilidade da Ré pelos danos causados 

aos Autores, principalmente quando presente o nexo causal, ou seja, “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71. ) Isso porque, houvesse a Ré 

transportado a bagagem do Autor com a segurança que lhe foi confiada, 

entregando-a ao destino final, no horário e data inicialmente aprazados e 

contratados, os danos não teriam se concretizado. Passa-se a análise 

dos danos especificamente. DOS DANOS MORAIS Na análise dos danos 

morais, tem-se que a frustração do Autor na expectativa da prestação de 

um serviço de qualidade, com o extravio temporário de sua bagagem, é 

situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor, e configura danos 

morais na modalidade in re ipsa. Em situações semelhantes, a 

jurisprudência tem sido farta: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE 

AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO 

DESTINO E NO TRECHO DE RETORNO DA VIAGEM. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO, TENDO EM 

CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO PROVIDO. (SILVA, 

Roberto Behrensdorf Gomes da. Recurso inominado n. 71007401375. J. 

em 28 Mar. 2018. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 23 Maio 2018.) 

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO 

DA MALA APÓS TRÊS DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRIVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE PERTENCES 

PESSOAIS. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

REDUZIDO PARA ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS POR 

ESTA TURMA RECURSAL EM CASOS SEMELHANTES. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (SPENGLER, Vivian Cristina Angonese. 

Recurso inominado n. 71006339212. J. em 22 Mar. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 23 Maio 2018.) DANOS MORAIS. Extravio de 

bagagem ou atraso de devolução. Dever da companhia aérea da entrega 

da bagagem no destino que não foi cumprido. Danos morais 

caracterizados. Fixação com o objetivo de equilibrar a necessária 

proporcionalidade no momento de aquilatar o dano moral, sem perder de 

vista o necessário viés punitivo e pedagógico no caso em análise. Valor 

de indenização que deve fixado com razoabilidade e parcimônia, diante 

das circunstâncias específicas do caso. Arbitramento no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), para cada um dos autores da demanda. 

Importância razoável. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. 

(ADONI, André Luis. Recurso inominado n. 1002257-09.2018.8.26.0306. J. 

em 31 Jan. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 30 Abr. 2019.) E 

as circunstâncias fogem da esfera do mero dissabor, e atingem ao íntimo 

do autor, configurando dano moral in re ipsa. Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5º, incisos V e X 

da Constituição Federal e dos arts. 186, 187, 927 e 944 do Código Civil. 

Vê-se que a bagagem foi extraviada no dia 28/01/2019, data em que o 

Autor deveria ministrar um curso no clube de tiro desta comarca, o qual 

acabou por não ocorrer, ante a ausência do objeto extraviado, consoante 

se depreende da declaração de Mov. 25062579. Incontroverso, portanto, 

o dano moral. A devolução da bagagem, dois dias depois, pode influenciar 

na quantificação do dano, mas não em seu afastamento, principalmente 

neste caso específico, em que frustrou o exercício de trabalho do Autor. 

Definida a responsabilidade da empresa aérea, resta fixar o valor da 

indenização pelo dano moral sofrido pelo Autor. Sabe-se que a reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória 

e para o arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração 

principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano, sobretudo no que diz 

respeito aos reflexos patrimoniais e morais e o grau da culpa e de seus 

efeitos. Valor esse que entendo pertinente no montante de R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Com efeito, tal estimativa tem correspondência com a 

gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições das vítimas e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Posto isso, após a análise das 

versões fáticas trazidas por ambas as partes, sem preliminares a serem 

enfrentadas, NO MÉRITO: 1. OPINO por reconhecer a relação de consumo, 

e por deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos termos 

do artigo 6º, VIII do CDC. 2. Comprovados o ato ilícito, os danos e o nexo 

de causalidade, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer os danos morais na 

modalidade in re ipsa, arbitrando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à 

título de indenização, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (28/01/2019 – Mov. 25062579) e a correção monetária a partir da 

prolação desta sentença. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1004438-08.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: WILSON PEREIRA DE GOES Polo Passivo: LM RODRIGUES MÓVEIS 

PLANEJADOS ME PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Sem preliminares a serem enfrentadas. Da 

análise do mérito do processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, como a 

própria audiência de instrução, para a formação do convencimento 

motivado do artigo 371 do NCPC, uma vez que os fatos aqui discutidos 

seriam facilmente comprovados mediante prova documental, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO Em razão de se tratar de relação de 

consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, e a maior aptidão da Ré à provar o 

insucesso da demanda, do que àquele a demonstrar a sua procedência, a 

Douta Magistrada já determinou a inversão do ônus da prova, em favor do 

Autor, na oportunidade em que concedeu a tutela antecipada (Mov. 

23104552), nos termos art. 6º, VIII do CDC, com o fito de propiciar 

equilíbrio na relação processual, o que OPINO por ratificar, nesta 

oportunidade. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de 
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Ação de Obrigação de Fazer c/c Aplicação de Multa por Descumprimento 

de Contrato c/ Pedido de Tutela de Evidência, proposta pelo Autor, em 

desfavor da Ré, na qual narra a aquisição de móveis planejados (armário 

de cozinha, armário de casal, home e WC, com a Ré, em Dezembro/2018, 

no valor de R$ 6.080,00 (seis mil e oitenta reais). Que, apesar da Ré 

obrigar-se ao cumprimento no prazo de 45 dias úteis, o que findaria em 

09/08/2019, até a distribuição da demanda (23/08/2019), não teria feito. 

Pleiteia, assim, pela concessão da tutela de evidência para obrigar a Ré à 

entregar e montar os móveis planejados, bem como pela incidências das 

multas contratuais. À Mov. 23104552, A Douta Magistrada concedeu a 

tutela antecipada, para determinar que a Ré procedesse à entrega e à 

montagem dos produtos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

fixa arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A Ré, citada e intimada, em 

13/09/2019 (Mov. 23990206), bastou-se em alegar dificuldade financeira 

que lhe impossibilitaria de cumprir a tutela, discordando da multa. No 

mesmo sentido, à defesa (Mov. 24989603), mencionou que estaria em 

início de processo de Recuperação Judicial, e propôs a aplicação da 

multa, com pagamento parcelado. No entanto, em nenhuma das 

manifestações, apresentou, efetivamente, comprovantes da suposta 

situação financeira ultrapassada, ou mesmo o ingresso com o aludido 

pedido de recuperação judicial. Ressalta-se, também, que a Ré não negou 

ter descumprido o contrato. Impugnação apresentada à Mov. 250828363, 

na qual o Autor pleiteia pela conversão da obrigação em perdas e danos, 

e incidência das multas contratuais. Oportunizada a conciliação (Mov. 

24708132), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Pois bem. Para a responsabilização civil da 

Ré, é imprescindível a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, 

dano e nexo de causalidade entre eles. Da análise das provas 

colacionadas aos autos, vislumbro que a Ré não logrou êxito em 

demonstrar atendimento qualitativo ao Autor, seja na montagem do 

produto, no prazo prometido, seja na prestação de informações durantes 

o período de reclamação. Não há nos autos qualquer documento que 

comprove que a Ré prestou-lhe a devida assistência em relação aos 

fatos. Aliás, é incontroverso o descumprimento contratual. Ora, os 

produtos adquiridos teriam de serem entregues e montados até 

09/08/2019. No entanto, mesmo após a determinação judicial para fazê-lo, 

em 30/08/2019 (Mov. 23104552), até a presente data, a Ré não procedeu 

à entrega e montagem. Nesse contexto, tem-se que a Ré comete ato ilícito 

nos termos do artigo 186 do C.C, quando fere o direito basilar do 

consumidor, no que diz respeito à efetiva prevenção de danos 

patrimoniais e morais, preconizada no artigo 6º, VI do CDC, e, ainda, 

compromete a adequada e eficaz prestação do serviço. Frise-se, que a 

responsabilidade da empresa Ré, como fornecedora de serviços, é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada, 

apenas, quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova, relativo a essas hipóteses, 

da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que 

lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados ao Autor. 

Assim, uma vez incontroverso o descumprimento contratual, OPINO por 

reconhecer a falha na prestação de serviço pela Ré. Entendo presente o 

nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito 

entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), posto 

que, houvesse a Ré providenciado a entrega e montagem dos produtos 

adquiridos, no prazo estabelecido, os danos não teriam se concretizado. 

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS O 

objeto da obrigação de fazer pleiteada na inicial compreendia a entrega e 

montagem dos móveis planejados adquiridos. Embora entenda que é 

flagrante o ato ilícito da Ré, consistente no descumprimento das 

obrigações, ao analisar o processo sob a esfera do cumprimento da 

obrigação de fazer, vislumbro que a própria Ré confessa que seria 

impossível cumpri-la, ante a sua suposta dificuldade financeira. (Mov. 

24501272 e 24989603). Observo, ainda, que, à impugnação, o Autor 

pleiteia pela conversão da obrigação em perdas e danos. (Mov. 25082833) 

Consoante a doutrina, “nas obrigações de fazer interessa ao credor a 

própria atividade do devedor” (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA 

FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil: Volume único. 3 ed. São Paulo: 

Saraiva educação, 2019. P. 269). Nesse sentido, cumpre-nos ressaltar 

que o artigo 248 do C.C. esclarece que nos casos de obrigação de fazer 

(entrega e montagem de produtos), quando a prestação tornar-se 

impossível por culpa do devedor (ausência injustificada de entrega e 

montagem), o mesmo responderá por perdas e danos. E, neste caso, a 

culpa da Ré é inquestionável. Assim aduz a jurisprudência: CONSUMIDOR 

– COMPRA DE MÓVEIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA E 

SUBSEQUENTE RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO FORNECEDOR 

– DANOS MORAIS OCORRENTES – A realização de contrato de compra e 

venda de móveis, com prazo fixado na avença para a montagem 

correspondente obriga o fornecedor ao cumprimento nos moldes 

pactuados – Conjunto probatório que evidencia o descumprimento do 

termo ajustado – Móveis não entregues no prazo prometido, com rescisão 

unilateral do contrato, pelo fornecedor, sessenta dias após a sua 

formalização, com estorno de valores – Quebra contratual havida, com 

reconhecimento de culpa do Recorrido, de modo a configurar a sua 

responsabilidade e consequente dever de indenizar os prejuízos 

causados – DANOS MORAIS – Danos morais admitidos e que se 

apresentam "in re ipsa", dispensando comprovação, máxime diante dos 

transtornos suportados pelo consumidor, que se viu frustrado no 

atendimento e satisfação de seus interesses, passando por verdadeiro 

'calvário' para resolver a pendência – Valor arbitrado para a compensação 

do dano moral, compatível com o prejuízo suportado (R$2.500,00), 

prestando-se, também, a evitar a repetição de atos idênticos, 

conferindo-lhe efeito pedagógico – Recurso provido. (FRANCO, Julio 

Cesa r  S i l va  de  Mendonça .  Recu rso  i nom inado  n . 

1015252-29.2014.8.26.0004. J. em 16 Out. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Dez. 2019.) CONFECÇÃO DE MÓVEIS. 

COMPETÊNCIA DO JEC. ADIMPLEMENTO RUIM. DANO MORAL 

CONFIGURADO. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL MANTIDO. INCIDÊNCIA DE 

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE 

DE FIXAÇÃO DE PERDAS E DANOS POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER recurso não provido. (BENACCHIO, Marcelo. Recurso 

inominado n. 0013297-82.2010.8.26.0565. J. em 09 Fev. 2012. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Dez. 2019.) Logo, diante da 

impossibilidade atual de cumprimento da tutela que determinou a entrega e 

montagem dos produtos adquiridos, por culpa da Ré, e da manifestação do 

Autor, à Mov. 25082833, OPINO pela conversão da obrigação de fazer em 

perdas e danos, que deve ser estabelecida nos parâmetros do princípio 

da razoabilidade que o caso requer, razão pela OPINO pela condenação 

da Ré no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Consequentemente, OPINO 

por determinar à Ré, a devolução do valor adimplido, pelo Autor, no valor 

de R$ 6.080,00 (seis mil e oitenta reais), no prazo de 10 dias úteis, sob 

pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR Considerando que a Ré 

foi intimada em 13/09/2019, para o cumprimento IMEDIATO da liminar (Mov. 

23990206), e não o fez, manifestando-se, apenas, em 01/10/2019 (Mov. 

24501272), aonde narra, sem provas, sobre a sua suposta dificuldade 

financeira, resta claro o descumprimento da liminar. OPINO, portanto, por 

determinar a aplicação da multa fixa imposta pela Douta Magistrada, à Mov. 

23104552, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). DA MULTA 

CONTRATUAL Por fim, tenho que o Autor pleiteia pelo recebimento da 

multa contratual, no valor de R$ 912,00 (novecentos e doze reais). As 

cláusulas décima terceira e décima quinta do contrato assim estabelecem: 

“A não observância por parte DOS CONTRATANTES de qualquer dos 

dispositivos deste instrumento, incluindo, mas não se limitando a atrasos 

no cumprimento de suas obrigações, ensejará a aplicação de multa 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor do negócio.” “As partes 

elegem o foro da comarca de Cuiabá, com renúncia de qualquer outro por 

mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 

decorrentes deste contrato, correntes por conta da parte vencida, multa 

ou pena convencional de 5% (cinco por cento) sobre o valor do presente 

contrato, além de despesas judiciais, extrajudiciais e honorários 

advocatícios da parte vencedora”. Pois bem. Considerando que o valor do 

contrato, consoante a cláusula segunda, é R$ 6.080,00 (seis mil e oitenta 

reais), temos os seguintes valores: - Multa de 10% - 608,00 - Multa de 5% 

- 304,00 OPINO, portanto, por deferir o pedido do Autor, para condenar a 

Ré ao pagamento da respectiva multa, no valor de R$ 912,00 (novecentos 

e doze reais). Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias 

apresentadas por ambas as partes, sem preliminares a serem 

enfrentadas, NO MÉRITO: 1. OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS 

PEDIDOS formulados pelo Autor, com fulcro no art. 487, I do CPC/15, para 
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reconhecer a relação de consumo, e ratificar a inversão do ônus da prova 

em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO pela conversão 

em perdas e danos, que deve ser estabelecida nos parâmetros do 

princípio da razoabilidade que o caso requer, motivo pelo qual OPINO pela 

condenação da Ré no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. 

Consequentemente, OPINO por determinar à Ré, a devolução do valor 

adimplido, pelo Autor, no montante de R$ 6.080,00 (seis mil e oitenta reais), 

no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4. OPINO por reconhecer o 

descumprimento contratual, por parte da Ré, que culminou da rescisão 

antecipada do contrato, por sua culpa, para condená-la ao pagamento das 

multas contratuais, no valor total de R$ 912,00 (novecentos e doze reais). 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1013822-92.2019.811.0001 Polo 

Ativo: ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ALCÂNTARA Polo Passivo: BANCO 

BRADESCARD S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, havendo representação técnica por Advogado, e, 

uma vez indicado o valor do dano moral perseguido, o valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 

292, II e V, para a soma do valor almejado em danos morais (R$ 

11.917,35), e o valor cuja inexistência a Autora pretende declarar (R$ 

917,35). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 12.834,70 

(doze mil e oitocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos). DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Ultrapassadas essas nuances, 

no mérito, da análise do processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado, uma vez que os fatos são facilmente 

comprovados com prova documental, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos na legislação de consumo, inclusive 

a inversão do ônus da prova, contida no artigo 6º, VIII. Deve-se deixar 

claro que “a inversão do ônus da prova prevista no CDC não importa em 

desonerar o autor da produção mínima dos fatos constitutivos do seu 

direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 

Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 10 Maio de 2018.) DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, na qual o Autor 

suscita suposta negativação indevida de seu nome, no valor de R$ 917,35 

(novecentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), à pedido do 

Réu, cuja origem seria desconhecida pelo mesmo. Observo que o Autor 

não nega a existência de relação jurídica com o Réu, mas, tão somente, do 

débito negativado, tanto que se qualifica, na inicial, como destinatário final 

do serviço, nos termos do artigo 2º do CDC. Oportunizada a conciliação 

(Mov. 26952580), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. O Réu, por sua vez, em defesa tempestiva 

(Mov. 27101844), alega inexistência dos danos morais, bem como pontua 

a legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos autos contrato 

firmado com o banco, e a fatura representativa de débito (Mov. 27101842, 

p. 07), demonstrando a existência do vínculo e do fundamento que o 

legitima na cobrança. Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do 

artigo 373, II do CPC/15. Nesse sentido, aduz a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE 

TELEFONIA. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO 

QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO 

DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. SIMILITUDE 

DAS ASSINATURAS. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves. Recurso inominado n. 

659219520158110001/2017. J. em 31 Maio 2017. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 16 Set. 2017.) DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

DÉBITO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO REGULAR NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(ABDALA 

F ILHO,  João  Car l os  Saud .  Recu rso  i nom inado  n . 

1001735-05.2018.8.26.0072. J. em 20 Dez. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Jan. 2019.) DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DESCABIDA 

DE REFORMA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Restou comprovada a existência 

de relação jurídica entre as partes e a dívida contraída pelo autor em 

virtude de compra parcialmente paga. Ônus do autor de comprovar o 

pagamento integral. 2 – Negativação do nome do devedor decorreu de 

exercício regular do direito do réu. 3 – Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos, com a condenação da parte recorrente ao pagamento de 

honorários sucumbenciais na monta de 20% do valor atualizado da causa, 

com as ressalvas do disposto no § 3º do art. 98 do CPC. (TOLEDO, Fábio 

Henrique Prado de. Recurso inominado n. 1000782-12.2018.8.26.0114. J. 

em 15 Out. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 17 Dez. 2019.) 

Assim, a negativação dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, à ocasião da distribuição da ação, é fato incontroverso nos autos, 

no entanto, representa um exercício regular de direito por parte do Réu, 

não constituindo ato ilícito, consoante se esclarece o artigo 188, I do 

Código Civil. Consequentemente, ausente o ato ilícito, não há que se falar 

em responsabilidade civil. Logo, cabia ao Réu impugnar especificamente 

os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a 

legalidade da negativação, o que o fez, conforme se verifica nos 

documentos acostados à contestação (Mov. 27101844), onde restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, 

há o vínculo e o débito que fundamentou a negativação, sendo ela devida, 

principalmente quando não houve comprovação do pagamento do valor 

negativado. Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que o 

Réu apresentou argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o 

direito pleiteado pelo Autor. Assim, não comprovada qualquer ilegalidade 

no proceder do Réu, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS de 

declaração de inexistência do débito, bem como da indenização por dano 

moral, pois o Réu apresentou prova mais que suficiente do fato impeditivo 

da pretensão do Autor (art. 373, II, do CPC). DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 

Entende-se, ainda, que resta clara a alteração dos fatos, já que o Autor 

tenta indicar a inexistência de débito devidamente comprovado nos 

presentes autos, tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida 

necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. Isso posto, 

após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da 

fundamentação supra: 1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 

12.834,70 (doze mil e oitocentos e trinta e quatro reais e setenta 

centavos), com determinação à r. Secretaria para que adote as 
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providências necessárias para a retificação junto ao sistema PJE. 2. No 

MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de consumo, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova em 

favor do Autor, consoante assegurado pelo artigo 6º, VIII. 3. No entanto, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, quanto à 

declaração de inexistência de débito, e indenização por danos morais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15. 4. Em consequência, OPINO pela 

CONDENAÇÃO do Autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, 

incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor retificado da causa, consoante art. 81, caput do CPC. 5. OPINO, 

ainda, por CONDENÁ-LO ao pagamento das custas processuais, 

conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1003920-18.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: JOÃO GONÇALO DOS SANTOS Polo Passivo: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, havendo representação técnica por Advogado, e, 

uma vez deixado ao arbítrio do juízo, a quantificação do dano moral 

perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, 

§3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para o teto dos juizados especiais, 

à ocasião da distribuição da demanda. OPINO, portanto, em fixar o valor da 

causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais). DA 

ANÁLISE DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO RÉU DO PLEITO PELA 

INÉPCIA O Réu pleiteou que a inicial fosse indeferida, questionando a 

idoneidade do extrato apresentado pelo Autor. O artigo 330, I do CPC/15, 

estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, ao 

passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a 

petição inicial. A eventual fragilidade das provas não está ali elencada, 

podendo subsidiar o julgamento do mérito da contenda, mas não sua 

extinção precoce, razão pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. 

Ademais, observo que o extrato de negativação foi emitido pelo SCPC, e 

que o Réu não apresentou qualquer contraprova que viesse a 

desconstituí-lo. DA SUPOSTA PRESCRIÇÃO O Réu pleiteou pelo 

reconhecimento de eventual prescrição aos autos, pois a negativação é 

datada de 2016. No entanto, ressalta-se que o Autor demonstrou ter 

tomado ciência da negativação, do seu direito violado, apenas na 

oportunidade do ingresso da presente demanda, razão pela qual OPINO 

por afastar a prescrição. E, observa-se que não se trata de fato passado, 

mas sim de circunstância atual, pois o extrato da negativação foi emitido 

em 15/08/2019, e a negativação ainda persistia. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Superadas essas nuances, da análise do 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência de instrução, 

principalmente considerando que a solução da demanda exige prova 

predominantemente documental, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

na qual o Autor suscita suposta negativação indevida de seu nome, no 

valor de R$ 362,89 (trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove 

centavos), à pedido do Réu, cuja origem seria desconhecida pelo mesmo. 

Observo que o Autor nega o vínculo específico contratual com o Réu. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive em relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por deferir, em favor do Autor, consoante determinado pelo artigo 6º, VIII 

do aludido diploma legal. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para 

que o Réu seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário a presença 

de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre 

eles. O ponto controvertido da contenda encontra fundamento justamente 

em suposto débito, cuja origem o Autor desconhece, e o Réu, por sua vez, 

afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pelo Autor, de ordem moral. Oportunizada a conciliação (Mov. 

24580104), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. À defesa (Mov. 24646802), o Réu se 

manifesta de maneira genérica, mas não acostou aos autos nenhuma 

prova hábil a demonstrar que o autor teria, efetivamente, o débito aqui 

questionado, sequer o vínculo contratual propriamente dito, pois não juntou 

qualquer documentação à defesa. Impugnação apresentada à Mov. 

24961643, questionando, justamente, a ausência do contrato. Pois bem. 

Da análise dos fatos, não se reconhece eventual exercício regular de 

direito pelo Réu, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes 

transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço. Comportamento que, por si só, 

fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos do 

artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa do Réu, extraem-se 

alegações genéricas, que não desconstituem, extinguem ou modificam as 

alegações do autor, sequer legitima a negativação flagrantemente 

indevida. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do Réu, na 

negligência no lidar com o consumidor, seja por não propiciar a segurança 

que deveria ser precípua à relação bancária, seja por negativar 

indevidamente o nome do Autor por débito cuja origem não logrou êxito em 

demonstrar. E é exatamente nessas condutas que se concretiza a falha 

na prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a responsabilidade 

objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia ao Réu provar, nos 

termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano relacionado ao 

serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o 

que não se vê no caso em comento, no qual o conjunto probatório que se 

firmou, faz com que se revista de verossimilhança a alegação do Autor, 

rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, 

vez que presente o nexo causal que une as condutas do Réu com os 

danos sofridos pelo Autor. Assim, de fato, OPINO por reconhecer que 

houve falha na prestação do serviço pelo fornecedor ao negativar, 

indevidamente, o nome do Autor, por débito cuja origem não logrou êxito 

em demonstrar, razão pela qual OPINO por anular o negócio jurídico, e 

declarar a inexigibilidade da dívida aqui discutida, no valor de R$ 362,89 

(trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), relativo ao 

contrato nº 4220533644161024. Consequentemente, OPINO por tornar 

definitiva as cobranças em relação ao mesmo. OPINO por condenar o Réu 

à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar que o Réu exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$ 

362,89 (trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), 

relativo ao contrato nº 4220533644161024, lançada em 15/08/2019, caso 
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a Ré não o faça. DA RESPONSABILIDADE CIVIL - DOS DANOS MORAIS 

Quanto ao dano moral, uma vez comprovado que a inclusão da 

negativação foi indevida, enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa, quando é cristalino que o fato danoso ocorreu em consequência 

do ato ilícito do Réu. Ora, o apontamento dos dados do Autor, nos órgãos 

de proteção ao crédito, por débito cuja idoneidade o Réu não conseguiu 

demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e atinge a intimidade 

do Autor, pois tolhe, de maneira indevida, o seu direito ao crédito, e passa 

ao mercado de consumo, de modo geral, a impressão de que o mesmo é 

inadimplente com suas obrigações. Esse é o entendimento que tem 

prevalecido na jurisprudência: Recurso Inominado. Bancário. Inexistência 

de débito. Restrição cadastral em órgão de proteção ao crédito. 

Negativação indevida. Danos morais devidos. Valor indenizatório em 

conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ? R$ 

10.000,00. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (art. 46 da 

Lei nº 9.099/95). Negado provimento. (MELO FILHO, Renato Soares de. 

Recurso inominado n. 1004718-15.2017.8.26.0297. J. em 09 Fev. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2018.) DANO MORAL 

Negativação do nome da recorrida, sem justa razão Inexistência de 

relação jurídica que desse lastro à conduta - Dano moral configurado - 

Manutenção da r. sentença de primeiro grau que arbitrou a indenização no 

valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. Recurso inominado 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) E, nesses moldes, tem-se 

que o dano moral é in re ipsa, com a exposição do nome do Autor à 

negativação indevida, e o nexo causal necessário, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está fartamente demonstrado, pois, não 

fosse a negativação indevida, os danos não teriam se concretizado. No 

que tange ao quantum indenizatório, à vista da inexistência de critérios 

legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. No caso, considerando esses elementos, 

OPINO por fixar a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

Autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise 

da versão fática trazida por ambas as partes: 1. OPINO por fixar o valor 

da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais), 

com determinação à r. Secretaria para proceda a retificação junto ao 

sistema PJE. 2. OPINO por afastar a preliminar suscitada pelo Réu quanto à 

inépcia da inicial, e por indeferir o seu pedido quanto ao reconhecimento 

de prescrição. 3. No MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de 

causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova 

em favor do Autor, nos termos do artigo 6º VIII do CDC. 4. OPINO por 

anular o negócio jurídico, e declarar a inexigibilidade da dívida aqui 

discutida, no valor de R$ 362,89 (trezentos e sessenta e dois reais e 

oitenta e nove centavos), relativo ao contrato nº 4220533644161024. 

Consequentemente, OPINO por tornar definitiva as cobranças em relação 

ao mesmo. 5. OPINO por condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer 

cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar que o Réu exclua 

o nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 7. OPINO por determinar 

à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, no valor de R$ 362,89 (trezentos e sessenta e 

dois reais e oitenta e nove centavos), relativo ao contrato nº 

4220533644161024, lançada em 15/08/2019, caso a Ré não o faça. 8. 

OPINO por condenar o Réu em ressarcir ao Autor, à título de danos 

morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso (15/08/2016 – Mov. 22801773), e correção 

monetária pelo INPC a partir da homologação do presente, pela Douta 

Magistrada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1003966-07.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: PEDRO MANOEL DA FONSECA FILHO POLO PASSIVO: 

BANCO SANTANDER S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO 

INTERESSE DE AGIR De início, o Réu suscita preliminar de falta de 

interesse de agir, por entender que não havia demonstração de pretensão 

resistida, e que o Autor não teria formulado reclamação prévia junto ao 

sítio eletrônico www.consumidor.gov, para a solução da contenda. O 

artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular em juízo é necessário 

ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é 

consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a intervenção 

judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da 

impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito processual 

civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. p. 177.). Exatamente o caso em tela, no qual o Autor suplica a 

intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente a 

conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue o Autor à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a preliminar de interesse 

de agir. DO PEDIDO PELO RECONHECIMENTO DA REVELIA Ao contrário do 

insinuado pelo Autor, à Mov. 4882920, não há que se falar em revelia, pela 

suposta ausência de requisitos da carta de preposição. A carta de 

preposição foi emitida para o preposto do Réu, à Mov. 24534049, antes 

mesmo da realização da audiência. Nela constavam todos os poderes 

outorgados, inclusive, no que diz respeito à possibilidade de transigir. 

OPINO, portanto, por indeferir o pedido formulado pelo Autor, no que diz 

respeito ao reconhecimento da revelia. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE Superadas as preliminares, NO MÉRITO, da análise do processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, como a própria audiência de instrução, uma 

vez que a existência do débito é provada basicamente por prova 

documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais proposta pelo 

Autor em desfavor do Réu, sob o fundamento de inclusão indevida de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 539,36 

(quinhentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos). Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. (Mov. 24581217) DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 
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termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados 

ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão, em favor do Autor, 

OPINO por deferir, nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento em negativação supostamente indevida do nome do Autor, à 

pedido do Réu, no valor de R$ 539,36 (quinhentos e trinta e nove reais e 

trinta e seis centavos). Em defesa tempestiva (Mov. 24804811), o Réu 

nega os fatos de maneira genérica, sem apresentar qualquer 

documentação que justifique as cobranças e a negativação. Impugnação 

apresentada à Mov. 24882920. Para que o Réu seja responsabilizado 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal. Analisando os autos verifico que, neste processo específico, o 

Réu não apresentou nenhum documento concreto que comprovasse a 

existência do débito que subsidiou a negativação. Manifestou-se, de 

maneira genérica, questionando a suposta ausência de prova de 

negativação, o que contradiz com o extrato de Mov. 22808459. Vislumbro, 

ainda, que o Réu tenta atribuir a responsabilidade dos fatos ao Autor, para 

subverter a logística da relação de consumo, pois exige do Autor a 

produção de uma prova negativa (Quer que o Autor prove não ser cliente 

do Banco), mas deixa de apresentar provas básicas que demonstrasse a 

existência do vínculo contratual e do débito propriamente dito. Tal conduta 

não pode ser permitida pelo poder judiciário. Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito por parte do Réu, sequer atitudes 

transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço. Consequentemente, verifica-se o 

ato ilícito do Réu, na negligência no lidar com o consumidor, seja por 

cobrar débito sem comprovar a origem, seja por negativar o nome do 

Autor de maneira indevida. Essas condutas concretizam a falha na 

prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a responsabilidade objetiva 

do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia ao Réu provar, nos termos 

do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano relacionado ao serviço 

prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não 

se vê no caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, 

faz com que se revista de verossimilhança a alegação do Autor, rendendo 

ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que 

presente o nexo causal que une as condutas do Réu com os danos 

sofridos pelo Autor, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e 

efeito entre a conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa 

de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), pois, 

não fosse a cobrança e negativação indevida, os danos não teriam se 

concretizado. Vê-se que a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa do Réu, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO por 

declarar a inexistência do título que subsidiou o débito, no valor de R$ 

539,36 (quinhentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos). Portanto, 

OPINO por condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com 

os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança e manutenção indevida da 

negativação posterior ao trânsito em julgado da presente. OPINO por 

determinar que o Réu exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido (R$ 539,36 – Contrato nº MP 

709766010605696066), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa 

que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$ 539,36 (quinhentos 

e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), relativo ao contrato nº MP 

709766010605696066, lançado em 08/07/2019, mediante SERASAJUD, 

caso o Réu não o faça. No que concerne aos danos morais, a cobrança e 

a negativação indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação dos 

sentimentos do homem médio, acarretando ao Réu a obrigação de 

indenizar a consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por 

reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, consoante tem decidido a 

jurisprudência: Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por 

danos morais – Procedência Parcial – Débito declarado inexigível. 

Transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos – Danos morais 

configurados - Provimento ao recurso. (MALUF, Paulo Roberto Zaidan. 

Recurso inominado n. 1004192-21.2017.8.26.0306. J. em 18 Set. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 08 Out. 2018.) Ora, o apontamento 

dos dados do Autor, nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja 

idoneidade o Réu não conseguiu demonstrar, constitui falha na prestação 

do serviço, e atinge a intimidade do Autor, pois tolhe, de maneira indevida, 

o seu direito ao crédito, e passa ao mercado de consumo, de maneira 

geral, a impressão de que o mesmo é inadimplente com suas obrigações. 

DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que tange à quantificação do 

dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um montante 

equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato danoso, e 

represente à vítima uma compensação financeira que, de alguma forma, 

amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando em 

consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a existência de negativações posteriores, a 

gravidade e grau de culpa do Réu, bem como as circunstâncias que 

envolveram os fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda 

os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação do Réu ao pagamento da importância de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), como medida de caráter pedagógico. Isso posto, 

após a análise dos fatos e documentações apresentadas, sem 

preliminares específicas a serem enfrentadas: 1. OPINO por afastar a 

preliminar de ausência de interesse de agir, pela ausência de reclamação 

prévia. 2. OPINO por indeferir o pedido formulado pelo Autor, à 

impugnação, no que diz respeito ao reconhecimento da revelia, posto que 

presentes os requisitos da Carta de Preposição. 3. NO MÉRITO, OPINO por 

reconhecer a relação de consumo entre as partes, nos termos do artigo 

17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir em favor do Autor, nos 

termos do artigo 6º, VIII. 4. OPINO por declarar a inexistência do título que 

subsidiou o débito, no valor de R$ 539,36 (quinhentos e trinta e nove reais 

e trinta e seis centavos). 5. OPINO por condenar o Réu à abster-se de 

efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa 

fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida 

multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança e 

manutenção indevida da negativação posterior ao trânsito em julgado da 

presente. 6. OPINO por determinar que o Réu exclua o nome do Autor dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido (R$ 

539,36 – Contrato nº MP 709766010605696066), no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). 7. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

no valor de R$ 539,36 (quinhentos e trinta e nove reais e trinta e seis 

centavos), relativo ao contrato nº MP 709766010605696066, lançado em 

08/07/2019, mediante SERASAJUD, caso o Réu não o faça. 8. No que 

concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade in re 

ipsa, para condenar o Réu à ressarcir o Autor em valor justo e razoável, 

que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (08/07/2019 – Mov. 22808459) e a correção 

monetária a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006313-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA MARCELA DE SOUZA GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006313-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NAYARA MARCELA DE SOUZA GODOI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispenso relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. A parte 

reclamante pugnou pela desistência da ação, conforme petição (id.: 

24865534). Assim, entendo que deve ser aplicado o Enunciado nº 90 do 

FONAJE: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Diante disso, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Fica revogada eventual decisão de tutela de urgência já 

proferida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquivem-se os autos, nos 

termos do Enunciado/MT n.º 12. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003940-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1003940-09.2019.8.11.0001 Autor: 

MARCIO ANTONIO CORREA Ré: TELEFÔNICA BRASIL S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar 

que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido à esse título, 

em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo 

Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de 

correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado, e, uma vez indicado o valor do dano 

moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 

292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para a soma do valor almejado 

em danos morais (R$ 12.164,16), e o valor cuja inexistência o Autor 

pretende declarar (R$ 1.164,16). OPINO, portanto, em fixar o valor da 

causa em R$ 13.328,32 (treze mil e trezentos e vinte e oito reais e trinta e 

dois centavos). DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL Em sede de 

preliminar, a Ré sustenta suposta inépcia da inicial, questionando a 

idoneidade do comprovante de endereço. Vislumbro, no entanto, que a Ré 

não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, razão pela 

qual OPINO por aceita-lo para todos os fins. Ademais, o artigo 330, I do 

CPC/15, estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, 

ao passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se 

inepta a petição inicial. Assim, o alegado pela Ré não se encontra no 

aludido rol, pelo que OPINO por rejeitar a preliminar. DO INTERESSE DE 

AGIR De início, a Ré suscita preliminar de falta de interesse de agir, por 

entender que não havia demonstração de pretensão resistida, e que o 

Autor não teria formulado reclamação prévia junto ao sítio eletrônico 

www.consumidor.gov, para a solução da contenda. O artigo 17 do NCPC, 

deixa claro que “para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa 

“situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos 

sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” 

(FUX, Luiz, Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. 

Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.). Exatamente o caso em 

tela, no qual o Autor suplica a intervenção judicial para não continuar 

sofrendo prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte da Ré. 

E, ademais, não há dispositivo legal que obrigue o Autor à esgotar todos 

os meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de 

ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a 

preliminar de interesse de agir. DO PEDIDO PELO AFASTAMENTO DO 

SIGILO TELEFÔNICO DO AUTOR Para comprovar eventual vínculo entre as 

partes, a Ré pleiteou que fosse afastado o sigilo telefônico do Autor. Pois 

bem. A quebra do sigilo telefônico deve ser um ato excepcional, uma vez 

que pode vir a ferir direito e garantia fundamental de todo ser humano, 

preconizado no artigo 5º, XII da Constituição Federal, protegendo a própria 

intimidade, também protegida pelo inciso X do mesmo diploma legal. Deve 

ser utilizada com parcimônia, e ser a última alternativa para os fatos. Neste 

caso, aonde o Autor nega o vínculo com a Ré, caberia à ela apresentar os 

documentos pertinentes que demonstrassem a aludida relação, ante a 

dinâmica da relação de consumo e a própria inversão do ônus probatório. 

Não poderia o juízo, violar direito fundamental do consumidor, para 

produzir provas que comprovassem eventual vínculo, uma vez que tais 

documentos deveriam estar de posse da Ré em seus arquivos, como, por 

exemplo, a fatura com vencimento da mesma data indicada no extrato 

indicado na negativação, o que não se viu no caso em tela. Sob esse 

contexto, OPINO por indeferir o pedido de afastamento do sigilo telefônico 

do Autor, formulado pela Ré, por entender que os documentos que 

demonstrariam a origem da negativação, deveriam ter sido apresentados 

pela Ré. DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO Superadas essas 

nuances, NO MÉRITO, analisando a questão discutida nos autos, verifico 

que não há necessidade de produção de provas em audiência de 

instrução, uma vez que o débito negativado deveria ser demonstrado 

mediante a simples juntada da respectiva fatura, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. E, 

antes de analisar os fatos específicos, observo que o Autor, à inicial, não 

nega a relação contratual com a Ré, mas sim o débito específico, tanto que 

se qualificou como consumidor, nos termos do artigo 2º do CDC. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência do Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Pois bem. Pleiteia o Autor declarar a inexistência do débito que 

culminou na inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, à 

pedido da Ré, no valor de R$ 1.164,16 (um mil e cento e sessenta e quatro 

reais e dezesseis centavos), disponibilizada em 07/05/2018, no SCPC. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 24581203), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (Mov. 24835602), a Ré sustenta sua conduta no exercício 

regular de direito, e formula pedido pela condenação do Autor em litigância 

de má fé. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por deferir, nesta oportunidade, em favor do 

Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, principalmente considerando 

que a Ré teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da 

negativação. DA ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO O ponto 

controvertido da contenda encontra fundamento justamente em suposto 

débito, cuja origem o Autor desconhece, e a Ré, por sua vez, afirma 

existir. Importante consignar que a relação jurídica entre as partes não foi 

negada pelo Autor à inicial. Da análise dos fatos, quanto ao débito 

propriamente dito, objeto da negativação, e pedido específico formulado à 

inicial, não se reconhece eventual exercício regular de direito pela Ré, que 

excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na 

relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política 

nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Isso 

porque a Ré acostou uma série de documentações à defesa, como 

contrato com documentações, mas nenhuma prova hábil a demonstrar que 

o Autor teria, efetivamente, o débito específico que subsidiou a 
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negativação, pois não apresentou a respectiva fatura. Logo, tem-se que 

da defesa da Ré, extraem-se alegações que não desconstituem, 

extinguem ou modificam as alegações do autor, sequer legitimam a 

negativação flagrantemente indevida. Consequentemente, verifica-se o ato 

ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, seja por não 

propiciar a segurança que deveria ser precípua à relação de consumo, 

seja por negativar indevidamente o nome do Autor, por débito cuja origem 

não logrou êxito em demonstrar. Concretiza-se, portanto, a falha na 

prestação do serviço pela Ré, que autoriza a responsabilidade objetiva do 

artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia à Ré provar, nos termos do 

artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano relacionado ao serviço 

prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não 

se vê no caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, 

faz com que se revista de verossimilhança a alegação do Autor, rendendo 

ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial. E, entendo 

presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa 

e efeito entre a conduta e o resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.), posto que, não fosse a negativação indevida, os danos não teriam se 

configurado. Assim, de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na 

prestação do serviço pela Ré ao negativar, indevidamente, o nome do 

Autor, por débitos cuja origem não logrou êxito em demonstrar, razão pela 

qual OPINO por declarar a inexistência do débito específico ora discutido, 

no valor de R$ 1.164,16 (um mil e cento e sessenta e quatro reais e 

dezesseis centavos). OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar que a Ré 

exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao 

débito aqui discutido (R$ 1.164,16), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO 

por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias 

para a retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$ 1.164,16, 

relativa ao contrato nº 0325453250, incluído em 07/05/2018, caso a Ré 

não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS Analisando o pleito pela 

reparação de danos morais, tem-se que, apesar da falha na prestação de 

serviço, com o apontamento dos dados do Autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, por débito cuja idoneidade a Ré não conseguiu demonstrar, no 

caso, não há como se reconhecer os danos morais propriamente ditos. 

Isso porque, da análise dos extratos apresentados aos autos, tem-se que, 

à época do lançamento da negativação aqui discutida (07/05/2018), o 

Autor já tinha negativações anteriores em seu nome, à pedido de 

Telefônica Brasil e Casa Bahia. E, no caso, apenas a negativação oriunda 

da Telefônica Brasil estava sendo discutida em juízo, no processo 

1003929-77.2018.8.11.0001, junto ao 8º Juizado Especial Cível desta 

comarca (inclusive com sentença de improcedência). A negativação, no 

valor de R$ 727,00 (setecentos e vinte sete reais), lançada em 

02/03/2018, à pedido da Casa Bahia, por sua vez, não foi questionada 

pelo Autor, e é anterior à aqui discutida. Por essa razão, a improcedência 

da pretensão indenizatória se impõe, pois, uma vez comprovado que havia 

anotação preexistente do nome do consumidor nos órgãos de proteção, 

não existe dano moral a ser indenizado, a teor do enunciado sumular nº 

385, do Superior Tribunal de Justiça: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesse sentido, cito, inclusive, jurisprudência da Turma Recursal do nosso 

estado: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

SERASA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – PRETENSÃO 

INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. A parte 

Recorrente teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA. Diante da 

ausência de provas acerca da legitimidade da restrição, a sentença julgou 

parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas para declarar a 

inexigibilidade do débito, julgando, porém, improcedente o pleito de 

indenização por danos morais em razão da existência de outras restrições 

preexistentes, aplicando- se o teor da Súmula 385 do STJ ao presente 

caso. (MORAES, Marcelo Sebastião Prado de. Procedimento do Juizado 

Especial Cível 341162420158110002/2017. J. em 10 Maio 2017. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Maio 2017.) Logo, havendo, pois, 

inscrição prévia do nome do consumidor nos órgãos de proteção, não 

existe o abalo de crédito, porquanto o nome já se encontrava restrito no 

comércio quando realizada a inscrição que ora se discute, razão pela qual 

OPINO pelo indeferimento dos danos morais. Por fim, não tendo a Ré 

demonstrado a idoneidade da negativação aqui discutida, OPINO por 

indeferir o seu pedido pela condenação do Autor em litigância de má fé e 

ato atentatório à dignidade da justiça. Sob esse contexto, ante todo o 

exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória 

trazidas por ambas as partes: 1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 

13.328,32 (treze mil e trezentos e vinte e oito reais e trinta e dois 

centavos), com determinação à r. Secretaria para que adote as diligências 

necessárias à retificação junto ao Sistema PJE. 2. OPINO por afastar as 

preliminares quanto à de ausência de interesse de agir, bem como os 

pedidos quanto ao comprovante de endereço, suscitadas pela Ré à 

defesa. 3. OPINO por indeferir o pedido de afastamento do sigilo telefônico 

do Autor, formulado pela Ré, por entender que os documentos que 

demonstrariam a origem da negativação, deveriam ter sido apresentados 

pela Ré. 4. No MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de 

causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova 

em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 5. OPINO por 

declarar a inexistência do débito específico ora discutido, no valor de R$ 

1.164,16 (um mil e cento e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos). 

6. OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança 

com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 7. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome 

do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui 

discutido (R$ 1.164,16), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa 

que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 8. OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$ 1.164,16, relativa ao 

contrato nº 0325453250, incluído em 07/05/2018, caso a Ré não o faça. 9. 

OPINO por indeferir o pedido do Autor, pela condenação da Ré em 

indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ. 10. Por 

fim, não tendo a Ré demonstrado a existência do débito propriamente dito, 

que subsidiou a negativação, OPINO por indeferir o seu pedido quanto à 

condenação do Autor à litigância de má fé e ato atentatório à dignidade da 

justiça, principalmente quando ausentes os requisitos dos artigos 79 e 80 

do CPC/15. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012540-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CRISTINA GUIMARAES DE BARROS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACTO ARQUITETURA CONSTRUCAO E URBANISMO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012540-19.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: TEREZA CRISTINA GUIMARAES DE BARROS - ME 

EXECUTADO: ACTO ARQUITETURA CONSTRUCAO E URBANISMO LTDA - 

EPP Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL”, ajuizada por CASA DA CONSTRUÇÃO, razão social 

TEREZA CRISTINA GUIMARAES DE BARROS-ME em face de ACTO 

ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA. Relatório dispensado, 

nos termos da lei. Como cediço, as sentenças, nos Juizados Especiais, 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC, c.c, Enunciados nº 161 e 162 do 

FONAJE. Fundamento e decido. Do exame dos autos, verifica-se que a 

parte exequente foi intimada, acerca do despacho proferido no id.: n. 

25119458, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar: “(...) intime-se o 
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exequente, a fim de que apresente o original do título, na Secretaria da 

Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para que ele seja carimbado, conforme 

determinado no Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro? Florianópolis/SC)”. 

Insta consignar que os artigos 319 e 320, do CPC, apresentam os 

requisitos para a propositura da ação, da seguinte forma: “Art. 319. A 

petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os 

prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1o Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2o A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3o A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação”. No caso, a supracitada intimação 

foi expedida para o autor, tendo decorrido o prazo sem nenhuma 

manifestação. Dessa forma, considerando que os documentos 

necessários para a propositura da ação não foram apresentados pela 

parte autora, apesar de intimada para suprir tal necessidade, forçoso o 

indeferimento da petição inicial, conforme dispõe o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial” (grifei). Ante o exposto, com fundamento no art. 320, 

parágrafo único, do CPC, INDEFIRO a petição inicial e, com observância do 

art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO sem apreciação de mérito. 

Vale ressaltar, por oportuno, que não há prejuízo a novo ajuizamento da 

lide, respeitadas as normas processuais atinentes à espécie. Sem custas 

e honorários advocatícios (art. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95). Intime-se e, 

transitada em julgado, ao arquivo. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira 

Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010290-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTH DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1010290-13.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: ROBERTH DE SOUSA SANTOS POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA 

GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao 

juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

PRELIMINARES ARGUIDAS DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Verifico 

que a parte autora ingressou com a presente ação em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, entretanto efetuou o cadastro do feito 

constando como parte ré VIVO S/A. Assim, a fim de evitar futuras 

alegações de nulidades, OPINO por determinar que a secretaria promova a 

retificação no cadastro do feito para constar como parte ré TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A ré em sua 

contestação afirma que não existe pretensão resistida. Entende que se a 

parte autora não buscou solucionar a presente lide de forma 

administrativa, por meio de um dos canais de atendimentos da ré, que a 

demanda deve ser julgada extinta. Cumpre esclarecer que, a parte autora 

não esta vinculada ao dever de sanar conflitos de forma administrativa 

com a ré, tendo em vista que a Constituição Federal assegura o direito de 

ação. Tal direito assegura aos jurisdicionados o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, em razão do qual, no Brasil, somente o 

Poder Judiciário tem jurisdição, sendo inafastável a entrega da prestação 

jurisdicional. Insta esclarecer que o direito de ação é um direito autônomo e 

abstrato, por isso, não se confunde com o direito material que se pretende 

defender. Ressalta-se que a parte autora pretende a discussão quanto a 

negativação realizada pela parte ré, o que está comprovado no id. 

24398326, logo, satisfeita a existência de prova mínima. Desta feita, OPINO 

por afastar a preliminar arguida em contestação, para que seja apreciado 

o direito material invocado pelas partes. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no presente caso não 

deve ser invertido o ônus da prova, por entender que a parte autora tem 

plena possibilidade de comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO As partes, em audiência de conciliação, id. 

2607187, afirmaram que se reportariam em contestação e impugnação 

quanto à produção de provas. Ultrapassadas as preliminares, verifico que 

o feito se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado, nos termos 

do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, considerando 

que o feito demanda prova meramente documental, razão pela qual OPINO 

para o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido 

diploma legal. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE REVELIA DA PARTE 

RÉ Alega o autor que a parte ré deve ser considerada revel pelo fato de 

não haver na carta de preposição anexada aos autos a identificação dos 

autos. Com razão a parte autora. Denota-se do termo de audiência id. 

26077187 que a ré foi em tese representada por Raquel Cristina Queiroz 

Silva. Acontece que da análise do documento anexado no id. 26026745 é 

possível constatar que consta a identificação da Sr.ª Raquel Cristina 

Queiroz Silva como preposta. Ressalto que, em razão da simplicidade e da 

celeridade, aliando ao fato da referida carta de preposição ter sido 

anexada por advogado devidamente constituído, já é o suficiente para a 

demonstração de regularidade de representação na mencionada 

audiência. Razão pela qual, indefiro o pedido da parte autora nestes 

termos. ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito C/C Danos Morais. Em síntese, alega 

a parte autora que teve seu nome negativado indevidamente pela ré no 

valor de R$ 372,88 (trezentos e setenta e dois reais e oitenta e oito 

centavos), inscrito em 15/10/2018. Ressalto que a parte autora não possui 

outras, conforme documento de id. 24503199. Oportunizada a conciliação, 

as partes compareceram, manifestando interesse pelo prosseguimento do 

feito (id. 26077187). Em defesa apresentada (id. 26227782), a parte ré 

defende a existência do débito. A parte autora apresentou impugnação 

nos id. 26296333 e 26296323, reafirmando que não houve relação jurídica 

e que o relatório e as telas sistêmicas apresentadas pela parte ré não 

prestam como prova da relação discutida. Em razão da duplicidade de 

impugnação, OPINO para que seja recebida a impugnação de id. 26296323 

apresentada primeiramente, devendo ser desconsiderada a impugnação 

de id. 26296333. Da análise dos autos é possível verificar que o ponto 

controvertido da contenda está restrito a efetiva contratação ou não pela 

parte autora dos serviços prestados pela parte ré. Quanto a tal fato de 

forma específica, a parte ré apenas afirma que foi contratada pela autora, 

anexando aos autos telas sistêmicas e ainda um relatório de chamadas. 

Pois bem, passamos a análise dos fatos e das provas. Para que a ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que a ré, não acostou 

aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, e 

nem mesmo compareceu a audiência de conciliação, deixando então de 
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comprovar que fora efetivamente contratada para prestar serviços para o 

autor e ter legitimidade para realizar o pagamento. Destaco que, não é 

possível afirmar de forma inequívoca que de fato a parte autora contratou 

os serviços da parte ré, pois o único documento apresentado pela ré com 

esta finalidade são relatórios de chamadas nos quais sequer existe a 

qualificação da parte autora ou a possibilidade de vincular a eventual 

contrato de prestação de serviços. Quanto ao pedido de que o documento 

seja qualificado como sigiloso, em razão de ausência de qualificação da 

parte, ou ainda, qualquer mecanismo que possa vincular o referido 

documento à autora, e em razão de não haver previsão normativa, OPINO 

pelo indeferimento. Considerando que nada existe nos autos quanto a 

efetiva contratação é de se concluir que eventual existência de 

contratação em nome do autor é nula, e que todos eventuais débitos em 

decorrência da mesma, também, não estão aptos a surtir os efeitos 

esperados, devendo ser declarado inexistente a relação jurídica e os 

débitos eventualmente existentes. Assim, não se reconhece eventual 

exercício regular de direito por parte da Ré, sequer atitudes transparentes 

na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política 

nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. 

Verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a 

segurança que deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria 

um risco da atividade econômica que não poderia ser transferido ao 

consumidor). Ressalta-se ainda que, neste caso a ré sequer possui 

provas que de fato comprovem a relação jurídica que teria dado origem a 

cobrança e a legalidade de eventual contratação . Ou seja, ao negativar 

indevidamente o nome da parte autora, a ré incorreu de forma inequívoca 

em falha na prestação do serviço, que autoriza a responsabilidade 

objetiva do artigo 14 do CDC. Em razão dos fatos e documentos constante 

nos autos, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do 

serviço pela ré ao negativar, indevidamente o nome da parte autora, sem, 

contudo, sequer comprovar o vínculo contratual entre as partes, e de 

forma inequívoca, a existência e origem do débito ora discutido. Logo, na 

esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos 

termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria 

negativação indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR 

DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$ 372,88 (trezentos e 

setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), inscrito em 15/10/2018, bem 

como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena 

de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida no valor de R$ 372,88 (trezentos e setenta e 

dois reais e oitenta e oito centavos), inscrito em 15/10/2018. Oficie-se ao 

SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE 

ORDEM MORAL No que concerne aos danos morais, em razão da 

negativação indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação dos 

sentimentos do homem médio, acarretando à re a obrigação de indenizar o 

consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa, consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO – Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. 

Negativação do nome da autora em razão de débito de energia elétrica 

cobrado após a desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e 

pedido de desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente 

para declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, e, ainda, a boa fé 

do autor reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos e 

documentações apresentadas, OPINO para retificar o cadastro do feito 

para constar como parte ré TELEFÔNICA BRASIL S/A, pelo afastamento 

das preliminares suscitadas, julgando a lide de forma antecipada, e ainda, 

pela desconsideração da impugnação de id. 262963333 e, NO MÉRITO: 1. 

OPINO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

pela parte autora, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar 

inexistente a relação de consumo entre as partes, e ainda aplicar a 

inversão do ônus da prova em favor da autora, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC; 2. OPINO para que não sea deferido o pedido de sigilo no 

documento relatório de chamadas apresentado pela parte ré; 3. OPINO por 

declarar inexigível a fatura relativa à dívida no valor de R$ 372,88 

(trezentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), inscrito em 

15/10/2018; 4. Consequentemente, OPINO por condenar a ré à abster-se 

de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios; 5. Quanto ao 

pedido de que o documento seja qualificado como sigiloso, em razão de 

ausência de qualificação da parte, ou ainda, qualquer mecanismo que 

possa vincular o referido documento à autora, e em razão de não haver 

previsão normativa, OPINO pelo indeferimento; 6. OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada das 

negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, no valor de R$ 

372,88 (trezentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), inscrito 

em 15/10/2018; 7. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral 

sofridos pela parte autora, e por condenar a ré ao pagamento de 

indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (15/10/2018) e a correção monetária a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC 

n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. 

Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1010174-07.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: SEBASTIAO MENDES DE ARRUDA POLO PASSIVO: 

TELEFONICA BASIL S/A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA 

GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao 

juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Verifico que a parte autora ingressou 

com a presente ação em face de VIVO S/A (TELEFÔNICA BRASIL S/A), 

entretanto efetuou o cadastro do feito constando como parte ré VIVO S/A. 

Assim, a fim de evitar futuras alegações de nulidades, OPINO por 

determinar que a secretaria promova a retificação no cadastro do feito 

para constar como parte ré TELEFONICA BRASIL S/A. DA PRELIMINARES 

ARGUIDAS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO A ré pleiteia 

que a inicial seja indeferida, questionando quanto ao comprovante de 

residência anexado aos autos. Acontece que, o comprovante anexado 

pelo autor é em seu nome, logo não merece acolhimento a tese da ré. 

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A ré em sua contestação afirma 

que não existe pretensão resistida. Entende que se a parte autora não 

buscou solucionar a presente lide de forma administrativa, por meio de um 

dos canais de atendimentos da ré, que a demanda deve ser julgada 

extinta. Cumpre esclarecer que, a parte autora não esta vinculada ao 

dever de sanar conflitos de forma administrativa com a ré, tendo em vista 

que a Constituição Federal assegura o direito de ação. Tal direito assegura 

aos jurisdicionados o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em razão 

do qual, no Brasil, somente o Poder Judiciário tem jurisdição, sendo 

inafastável a entrega da prestação jurisdicional. Insta esclarecer que o 

direito de ação é um direito autônomo e abstrato, por isso, não se 

confunde com o direito material que se pretende defender. Ressalta-se 

que a parte autora pretende a discussão quanto a negativação realizada 

pela parte ré, o que está comprovado no id. 24478793, logo, satisfeita a 

existência de prova mínima. Desta feita, OPINO por afastar a preliminar 

arguida em contestação, para que seja apreciado o direito material 

invocado pelas partes. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no presente caso não deve ser 

invertido o ônus da prova, por entender que a parte autora tem plena 

possibilidade de comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO As partes, em audiência de conciliação, id. 

26056900, afirmaram que se reportariam em contestação e impugnação 

quanto à produção de provas. Ultrapassadas as preliminares, verifico que 

o feito se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado, nos termos 

do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, considerando 

que o feito demanda prova meramente documental, razão pela qual OPINO 

para o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido 

diploma legal. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos 

Morais. Em síntese, alega a parte autora que teve seu nome negativado 

indevidamente pela ré em 02/08/2019 no valor de R$ 360,33 (trezentos e 

sessenta reais e trinta e três centavos). Ressalto que a parte autora não 

possui nenhuma outra negativação, conforme documento de id 24478793. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. (id. 26056900) Em defesa tempestiva (id. 

26171180), a parte ré defende a existência do débito, e formaliza pedido 

contraposto. A parte autora apresentou impugnação nos id. 26473867, 

reafirmando que não houve relação jurídica e que o relatório e as telas 

sistêmicas apresentadas pela parte ré não prestam como prova da 

relação discutida. Da análise dos autos é possível verificar que o ponto 

controvertido da contenda está restrito a efetiva contratação ou não pela 

parte autora dos serviços prestados pela parte ré. Quanto a tal fato de 

forma específica, a parte ré em defesa, afirma que foi contratada pela 

autora, anexando aos autos telas sistêmicas e ainda um relatório de 

chamadas. Pois bem, passamos a análise dos fatos e das provas. Para 

que a ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário três 

requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos verifico 

que a ré, à contestação protocolada ao id. 26171180, não acostou aos 

autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, 

efetivamente contratado os serviços que a ré afirma ter legitimidade para 

realizar o pagamento. Destaco que, não é possível afirmar de forma 

inequívoca que de fato a parte autora contratou os serviços da parte ré, 

pois o único documento apresentado pela ré com esta finalidade são 

relatórios de chamadas nos quais sequer existe a qualificação da parte 

autora ou a possibilidade de vincular a eventual contrato de prestação de 

serviços. Quanto ao pedido de que o documento seja qualificado como 

sigiloso, em razão de ausência de qualificação da parte, ou ainda, 

qualquer mecanismo que possa vincular o referido documento à autora, e 

em razão de não haver previsão normativa, OPINO pelo indeferimento. 

Considerando que nada existe nos autos neste sentido, que a ré se limitou 

a apresentar um relatório de chamadas é de se concluir que eventual 

existência de contratação em nome da autora é nula, e que todos 

eventuais débitos em decorrência da mesma, também, não estão aptos a 

surtir os efeitos esperados, devendo ser declarado inexistente a relação 

jurídica e os débitos eventualmente existentes. Ainda sobre o mero 

relatório de chamadas, impossível de vincular a eventual contratação 

realizada pela parte autora, tornando-se tal documentação 

demasiadamente frágil para a finalidade pretendida pela parte demandada, 

e ainda, nada prova em relação ao valor especificamente negativado. 

Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito por parte da 

Ré, sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Verifica-se o ato ilícito da 

Ré, na negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido ao consumidor). Ressalta-se 

ainda que, neste caso a ré sequer possui provas que de fato comprovem 

a relação jurídica que teria dado origem a cobrança e a legalidade de 

eventual contratação . Ou seja, ao negativar indevidamente o nome da 

parte autora, a ré incorreu de forma inequívoca em falha na prestação do 

serviço, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, 

caberia à ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato foi 

de forma inequívoca contratada pela parte autora, a origem e valor do 

débito que a parte demandante afirma desconhecer, e que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que denota-se a 

verossimilhança das alegações da parte autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas da ré com os danos sofridos pela parte 

autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela 

ré ao negativar, indevidamente o nome da parte autora, sem, contudo, 

sequer comprovar o vínculo contratual entre as partes, e de forma 

inequívoca, a existência e origem do débito ora discutido. Logo, na esfera 

da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do 

artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação 

indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 360,33 (trezentos e sessenta reais e trinta e 

três centavos), realizada em 02/08/2019, bem como a nulidade de 

qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida no valor de R$ 360,33 (trezentos e sessenta reais e trinta e três 

centavos), realizada em 02/08/2019. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM 

MORAL No que concerne aos danos morais, em razão da negativação 

indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, acarretando à re a obrigação de indenizar o consumidor 
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pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa, consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – 

Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. Negativação do 

nome da autora em razão de débito de energia elétrica cobrado após a 

desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e pedido de 

desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente para 

declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a Reclamada encaminhou os dados da autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

De outro lado, insta destacar que, a autora possui outras anotações junto 

ao SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes às discutidas na 

presente demanda, assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 

385 do STJ. Porém, ainda que não incida a referida Súmula, a existência 

de outros apontamentos posteriores, como no presente caso, devem 

levados em consideração para fixação do quantum, dentro dos 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Isto porque, tal fato 

interfere de forma direta a extensão do dano, intensidade do sofrimento e 

a gravidade da conduta, que como resultado, impacta a razoabilidade 

necessária para fixar a obrigação indenizatória. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - 

DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o 

cessionário de crédito que não confere de modo adequado os 

documentos comprobatórios da legitimidade do crédito adquirido e 

inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em cadastro de 

inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de crédito 

decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano moral, 

basta a negativação indevida, sendo desnecessária a demonstração do 

prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ não deve ser 

aplicada no caso de as demais negativações do nome do requerente 

serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por danos morais 

deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a indenização se mede 

pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. - 

Se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de vários 

estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. - Recurso provido em parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLEITO DE 

REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO 

INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADA 

PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM 

ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É incontroverso o dano 

moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima a cobrança que deu 

ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. Na verdade, a ré 

argui o descabimento da condenação no caso concreto, pois seria o 

demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi comandado em 

19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em razão do ingresso 

desta demanda. Um segundo registro em nome da parte autora ocorreu 

abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de iniciativa da ré. 

Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a sua incidência 

pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior deve ser levada 

em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus próprios 

fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. DO PEDIDO CONTRAPOSTO Alega a ré que a parte autora 

deve ser condenada ao pedido contraposto apresentado, pretendendo o 

recebimento do débito ora discutido. A parte autora pretendeu a 

declaração de inexistência do débito que deu origem a negativação sofrida 

afirmando que não teve relação jurídica com a parte ré e que na época 

dos fatos era incapaz nos termos da Lei. A ré não se desvencilhou de seu 

ônus probatório, em razão inclusive de toda a fundamentação e conclusão 

deste julgado, OPINO para que seja rejeitada a pretensão da ré no que 

tange ao pedido contraposto. CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos 

fatos e documentações apresentadas, OPINO para evitar nulidades, 

determinar que a secretaria promova a retificação no cadastro do feito 

para constar como parte ré TELEFONICA BRASIL S/A., ainda, pelo 

afastamento das preliminares suscitadas, julgando a lide de forma 

antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação de consumo 

entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova em favor da 

autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por declarar 

inexigível a fatura relativa à dívida no valor de R$ 360,33 (trezentos e 

sessenta reais e trinta e três centavos), realizada em 02/08/2019. 3. 

Consequentemente, OPINO por condenar a ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios. 4. OPINO por determinar à 

r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada das 

negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, no valor de R$ 

360,33 (trezentos e sessenta reais e trinta e três centavos), realizada em 

02/08/2019. 5. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos 

pela parte autora, e por condenar a ré ao pagamento de indenização, na 

proporção que OPINO por arbitrar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (02/08/2019) e a correção monetária a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1005896-60.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: HOSEANE NOBRE DA CRUZ POLO PASSIVO: TELEFONICA 

BASIL S/A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 

54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA RETIFICAÇÃO DO 

POLO PASSIVO Verifico que a parte autora ingressou com a presente 

ação em face de VIVO S/A (TELEFÔNICA BRASIL S/A), entretanto efetuou 

o cadastro do feito constando como parte ré VIVO S/A. Assim, a fim de 

evitar futuras alegações de nulidades, OPINO por determinar que a 

secretaria promova a retificação no cadastro do feito para constar como 

parte ré TELEFONICA BRASIL S/A. DA PRELIMINARES ARGUIDAS 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO A ré pleiteia que a inicial 

seja indeferida, questionando quanto ao comprovante de residência 

anexado aos autos. Quanto as possibilidades de indeferimento da petição 

inicial, vejamos o que preceitua o CPC: Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - 

o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as 

prescrições dos arts. 106 e 321 . § 1º Considera-se inepta a petição inicial 

quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. § 2º Nas ações 

que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, 

de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. O 

apontamento feito pela parte ré, seria o caso tratado no inciso IV, ou seja, 

não atendimento as prescrições do art. 321, in verbis: Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo assim a 

suposta falha processual apontada, ensejaria a intimação da autora para a 

regularização da comprovação de endereço, caso fosse este o cenário 

fático da demanda. Acontece que, conforme se extrai do id. 23240648 a 

autora anexou declaração de endereço, o que é válido como prova de sua 

residência, senão vejamos o que disciplina a Lei 7115/83: Art. . 1º - A 

declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, 

dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando 

firmada pelo próprio interesse ou por procurador bastante, e sob as penas 

da Lei, presume-se verdadeira. Parágrafo único - O dispositivo neste 

artigo não se aplica para fins de prova em processo penal. Logo, não 

existe óbice para o recebimento da declaração apresentada nos termos 

da Lei, razão pela qual, entendo que o documento é o suficiente para 

comprovar o endereço da autora, e consequentemente superar a 

preliminar apontada pela ré, considerando que a ré não apresentou 

qualquer contraprova que viesse a desconstituir o documento. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA A ré em sua contestação afirma que não 

existe pretensão resistida. Entende que se a parte autora não buscou 

solucionar a presente lide de forma administrativa, por meio de um dos 

canais de atendimentos da ré, que a demanda deve ser julgada extinta. 

Cumpre esclarecer que, a parte autora não esta vinculada ao dever de 

sanar conflitos de forma administrativa com a ré, tendo em vista que a 

Constituição Federal assegura o direito de ação. Tal direito assegura aos 

jurisdicionados o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em razão do 

qual, no Brasil, somente o Poder Judiciário tem jurisdição, sendo 

inafastável a entrega da prestação jurisdicional. Insta esclarecer que o 

direito de ação é um direito autônomo e abstrato, por isso, não se 

confunde com o direito material que se pretende defender. Ressalta-se 

que a parte autora pretende a discussão quanto a negativação realizada 

pela parte ré, o que está comprovado no id. 23240643, logo, satisfeita a 

existência de prova mínima. Desta feita, OPINO por afastar a preliminar 

arguida em contestação, para que seja apreciado o direito material 

invocado pelas partes. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no presente caso não deve ser 

invertido o ônus da prova, por entender que a parte autora tem plena 

possibilidade de comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO A parte autora em audiência de conciliação, id. 

25035384, pleiteou pelo julgamento antecipado da lide, e parte ré, afirmou 

que se reportaria em contestação quanto à produção de provas. 

Ultrapassadas as preliminares, verifico que o feito se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a 

audiência de instrução, considerando que o feito demanda prova 

meramente documental, razão pela qual OPINO para o julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Anulatória de 

Negócio Jurídico C/C Inexigibilidade de Débito C/C Indenização por Danos 

Morais. Em síntese, alega a parte autora que teve seu nome negativado 

indevidamente pela ré em 17/09/2016 no valor de R$ 331,48 (trezentos e 

trinta e um reais e quarenta e oito centavos). Ressalto que a autora foi 

novamente negativada em 17/03/2019 por outra empresa, conforme 

documento de id 23240643. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. (id. 

25035384) Em defesa tempestiva (id. 25292556), a parte ré defende a 

existência do débito, e formaliza pedido contraposto. A parte autora 

apresentou impugnação nos id. 25509430, reafirmando que não houve 

relação jurídica e que as telas sistêmicas apresentadas pela parte ré não 

prestam como prova da relação discutida. Da análise dos autos é possível 

verificar que o ponto controvertido da contenda está restrito a efetiva 

contratação ou não pela parte autora dos serviços prestados pela parte 

ré. Quanto a tal fato de forma específica, a parte ré em defesa, afirma que 

foi contratada pela autora, anexando aos autos telas sistêmicas e ainda 

um relatório de chamadas. Pois bem, passamos a análise dos fatos e das 

provas. Para que a ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário 

três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos 

verifico que a ré, à contestação protocolada ao id. 25292556, não acostou 

aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, 

efetivamente contratado os serviços que a ré afirma ter legitimidade para 

realizar o pagamento. Destaco que, não é possível afirmar de forma 

inequívoca que de fato a parte autora contratou os serviços da parte ré, 

pois o único documento apresentado pela ré com esta finalidade são 

relatórios de chamadas nos quais sequer existe a qualificação da parte 

autora ou a possibilidade de vincular a eventual contrato de prestação de 

serviços. Quanto ao pedido de que o documento seja qualificado como 

sigiloso, em razão de ausência de qualificação da parte, ou ainda, 

qualquer mecanismo que possa vincular o referido documento à autora, e 

em razão de não haver previsão normativa, OPINO pelo indeferimento. 

Considerando que nada existe nos autos neste sentido, que a ré se limitou 

a apresentar um relatório de chamadas é de se concluir que eventual 

existência de contratação em nome da autora é nula, e que todos 

eventuais débitos em decorrência da mesma, também, não estão aptos a 

surtir os efeitos esperados, devendo ser declarado inexistente a relação 

jurídica e os débitos eventualmente existentes. Ainda sobre o mero 

relatório de chamadas, impossível de vincular a eventual contratação 
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realizada pela parte autora, tornando-se tal documentação 

demasiadamente frágil para a finalidade pretendida pela parte demandada, 

e ainda, nada prova em relação ao valor especificamente negativado. 

Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito por parte da 

Ré, sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Verifica-se o ato ilícito da 

Ré, na negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido ao consumidor). Ressalta-se 

ainda que, neste caso a ré sequer possui provas que de fato comprovem 

a relação jurídica que teria dado origem a cobrança e a legalidade de 

eventual contratação . Ou seja, ao negativar indevidamente o nome da 

parte autora, a ré incorreu de forma inequívoca em falha na prestação do 

serviço, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, 

caberia à ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato foi 

de forma inequívoca contratada pela parte autora, a origem e valor do 

débito que a parte demandante afirma desconhecer, e que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que denota-se a 

verossimilhança das alegações da parte autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas da ré com os danos sofridos pela parte 

autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela 

ré ao negativar, indevidamente o nome da parte autora, sem, contudo, 

sequer comprovar o vínculo contratual entre as partes, e de forma 

inequívoca, a existência e origem do débito ora discutido. Logo, na esfera 

da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do 

artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação 

indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 331,48 (trezentos e trinta e um reais e quarenta 

e oito centavos), realizada em 17/09/2016, bem como a nulidade de 

qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida no valor de R$ 331,48 (trezentos e trinta e um reais e quarenta e 

oito centavos), realizada em 17/09/2016. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM 

MORAL No que concerne aos danos morais, em razão da negativação 

indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, acarretando à re a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa, consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – 

Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. Negativação do 

nome da autora em razão de débito de energia elétrica cobrado após a 

desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e pedido de 

desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente para 

declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a Reclamada encaminhou os dados da autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

De outro lado, insta destacar que, a autora possui outras anotações junto 

ao SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes às discutidas na 

presente demanda, assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 

385 do STJ. Porém, ainda que não incida a referida Súmula, a existência 

de outros apontamentos posteriores, como no presente caso, devem 

levados em consideração para fixação do quantum, dentro dos 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Isto porque, tal fato 

interfere de forma direta a extensão do dano, intensidade do sofrimento e 

a gravidade da conduta, que como resultado, impacta a razoabilidade 

necessária para fixar a obrigação indenizatória. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - 

DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o 

cessionário de crédito que não confere de modo adequado os 

documentos comprobatórios da legitimidade do crédito adquirido e 

inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em cadastro de 

inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de crédito 

decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano moral, 

basta a negativação indevida, sendo desnecessária a demonstração do 

prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ não deve ser 

aplicada no caso de as demais negativações do nome do requerente 

serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por danos morais 

deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a indenização se mede 

pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. - 

Se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de vários 

estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. - Recurso provido em parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLEITO DE 

REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO 

INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADA 

PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM 

ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É incontroverso o dano 

moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima a cobrança que deu 

ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. Na verdade, a ré 

argui o descabimento da condenação no caso concreto, pois seria o 

demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi comandado em 

19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em razão do ingresso 

desta demanda. Um segundo registro em nome da parte autora ocorreu 

abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de iniciativa da ré. 

Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a sua incidência 

pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior deve ser levada 

em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus próprios 

fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 
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Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração 

da prática ilícita. DO PEDIDO CONTRAPOSTO Alega a ré que a parte autora 

deve ser condenada ao pedido contraposto apresentado, pretendendo o 

recebimento do débito ora discutido. A parte autora pretendeu a 

declaração de inexistência do débito que deu origem a negativação sofrida 

afirmando que não teve relação jurídica com a parte ré e que na época 

dos fatos era incapaz nos termos da Lei. A ré não se desvencilhou de seu 

ônus probatório, em razão inclusive de toda a fundamentação e conclusão 

deste julgado, OPINO para que seja rejeitada a pretensão da ré no que 

tange ao pedido contraposto. CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos 

fatos e documentações apresentadas, OPINO para evitar nulidades, 

determinar que a secretaria promova a retificação no cadastro do feito 

para constar como parte ré TELEFONICA BRASIL S/A., ainda, pelo 

afastamento das preliminares suscitadas, julgando a lide de forma 

antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação de consumo 

entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova em favor da 

autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por declarar 

inexigível a fatura relativa à dívida no valor de R$ 331,48 (trezentos e trinta 

e um reais e quarenta e oito centavos), realizada em 17/09/2016. 3. 

Consequentemente, OPINO por condenar a ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios. 4. OPINO por determinar à 

r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada das 

negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, no valor de R$ 

331,48 (trezentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), realizada 

em 17/09/2016. 5. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral 

sofridos pela parte autora, e por condenar a ré ao pagamento de 

indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (17/09/2016) e a correção monetária a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC 

n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. 

Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1010133-40.2019.811.0001 

POLO ATIVO: LUZIA RIBEIRO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO S/A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

PRELIMINARES ARGUIDAS PRESCRIÇÃO A parte ré afirma que a 

pretensão da autora está encoberta pelo manto prescricional, suscitando 

deste norte, que este juízo reconheça a alegada prescrição trienal. O 

termo inicial para a contagem da prescrição não é a data da inclusão dos 

dados da parte reclamante no órgão restritivo de crédito, mas sim a data 

do conhecimento pela autora sobre a negativação – Teoria da “actio nata” 

– ação ajuizável. Segundo o princípio da “actio nata”, a ação só nasce 

para o titular do direito vulnerado quando este toma ciência da lesão daí 

decorrente, iniciando-se a partir de então, o curso do prazo prescricional. 

Assim, não há que se falar em prescrição, considerando que se presume 

que a reclamante tenha ajuizado a presente reclamação tão logo tomou 

conhecimento da negativação. DO EXTRATO APRESENTADO A ré pleiteou 

que a inicial fosse indeferida, questionando a idoneidade do extrato 

apresentado pela parte autora. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a 

petição inicial será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º 

estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a petição inicial. A 

eventual fragilidade das provas não está ali elencada, podendo subsidiar o 

julgamento do mérito da contenda, mas não sua extinção precoce, razão 

pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. Ademais, observo que a 

ré não apresentou qualquer contraprova que viesse a desconstituir o 

documento e nem mesmo nega a existência da negativação, 

substanciando a sua defesa na alegada legalidade do ato discutido. DA 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pleiteia ao apresentar 

os fatos ser indenizada moralmente no valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), de outro lado, requer ainda que seja declarado inexistente o débito 

discutido no valor de R$ 68,22, e por fim, atribuiu a causa o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º 

do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em 

R$ 7.068,22 (sete mil e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos). DA 

LISTIPENDÊNCIA - CONEXÃO A autora afirma que não possui vinculo 

jurídico com a ré e que teve seu nome negativado pela mesma no valor de 

R$ 68,22 (sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), tendo como 

objeto a dívida de nº 07.00000020141445415549. A ré afirma que o 

mesmo débito é objeto de discussão no processo 

10101325520198110001, sem entretanto trazer a estes autos quaisquer 

provas quanto ao alegado. Ao diligenciar para verificar o dito processo 

judicial, foi possível constatar que a autora discute naqueles autos outras 

duas negativações realizadas pela ré, mas não a discutida aqui 

especificamente. Importante destacar que, cada um dos débitos possui 

identificação contratual distinta, logo, não se pode concluir que são o 

mesmo objeto. Sendo comum a causa de pedir, o fato de se ter ações 

processadas em juízos diversos identifica um risco de serem produzidas 

decisões contraditórias. É lição de direito processual civil que: Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. § 1º Os processos de ações conexas serão 

reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 

sentenciado. § 2º Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título 

extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - 

às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3º Serão reunidos 

para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Logo, considerando que 

os números dos contratos são divergentes nas duas ações, OPINO por 

afastar a preliminar suscitada. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no presente caso não 

deve ser invertido o ônus da prova, por entender que a parte autora tem 

plena possibilidade de comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO A parte autora, em audiência de conciliação, id. 
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26055790, afirmou que se reportaria em impugnação quanto à produção 

de provas, já a parte ré, pleiteou pela realização de audiência de 

instrução. Ultrapassadas as preliminares, verifico que o feito se encontra 

apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas 

para o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, 

inclusive a audiência de instrução, considerando que o feito demanda 

prova meramente documental, razão pela qual OPINO para o julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de 

Inexigibilidade de Débito C/C Indenização Por Danos Morais. Em síntese, 

alega a parte autora que teve seu nome negativado indevidamente pela ré 

em 11/12/20215, extrato id. 24462052, no valor de R$ 68,22 (sessenta e 

oito reais e vinte e dois centavos), tendo como objeto a dívida de nº 

07.00000020141445415549. Ressalto que a parte autora possui outras 

negativações. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. (id. 26055790) Em defesa 

tempestiva (id. 26302794), a parte ré defende a existência do débito, e a 

inexistência de dano moral indenizável. A parte autora apresentou 

impugnação nos id. 26667505, reafirmando que não houve relação jurídica 

e que o relatório e as telas sistêmicas apresentadas pela parte ré não 

prestam como prova da relação discutida. Da análise dos autos é possível 

verificar que o ponto controvertido da contenda está restrito a efetiva 

contratação ou não pela parte autora dos serviços prestados pela parte 

ré. Quanto a tal fato de forma específica, a parte ré em defesa, afirma que 

foi contratada pela autora, anexando aos autos telas sistêmicas. Pois bem, 

passamos a análise dos fatos e das provas. Para que a ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que a ré, à contestação 

protocolada ao id. 26302794, não acostou aos autos nenhuma prova hábil 

a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente contratado os 

serviços que a ré afirma ter legitimidade para realizar o pagamento. 

Destaco que, não é possível afirmar de forma inequívoca que de fato a 

parte autora contratou os serviços da parte ré, pois a autora não 

apresentou nenhum documento em sua contestação para corroborar com 

a sua tese defensiva de existência de vinculo contratual. Considerando a 

ausência de provas, ônus que a legislação neste caso específico impõe a 

parte ré, o débito ora questionado deve ser declarado inexistente. Assim, 

não se reconhece eventual exercício regular de direito por parte da Ré, 

sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Verifica-se o ato ilícito da 

Ré, na negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido ao consumidor). Ressalta-se 

ainda que, neste caso a ré sequer possui provas que de fato comprovem 

a relação jurídica que teria dado origem a cobrança e a legalidade de 

eventual contratação . Ou seja, ao negativar indevidamente o nome da 

parte autora, a ré incorreu de forma inequívoca em falha na prestação do 

serviço, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, 

caberia à ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato foi 

de forma inequívoca contratada pela parte autora, a origem e valor do 

débito que a parte demandante afirma desconhecer, e que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que denota-se a 

verossimilhança das alegações da parte autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas da ré com os danos sofridos pela parte 

autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela 

ré ao negativar, indevidamente o nome da parte autora, sem, contudo, 

sequer comprovar o vínculo contratual entre as partes, e de forma 

inequívoca, a existência e origem do débito ora discutido. Logo, na esfera 

da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do 

artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação 

indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 68,22 (sessenta e oito reais e vinte e dois 

centavos), tendo como objeto a dívida de nº 07.00000020141445415549, 

inscrito em 11/12/2015, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida no valor de R$ 

68,22 (sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), tendo como objeto a 

dívida de nº 07.00000020141445415549, inscrito em 11/12/2015. Oficie-se 

ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE 

ORDEM MORAL No que concerne aos danos morais, em razão da 

negativação indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação dos 

sentimentos do homem médio, acarretando à re a obrigação de indenizar o 

consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa, consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO – Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. 

Negativação do nome da autora em razão de débito de energia elétrica 

cobrado após a desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e 

pedido de desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente 

para declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a Reclamada encaminhou os dados da autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

De outro lado, insta destacar que, a autora possui outras anotações junto 

ao SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes às discutidas na 

presente demanda, assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 

385 do STJ. Porém, ainda que não incida a referida Súmula, a existência 

de outros apontamentos posteriores, como no presente caso, devem 

levados em consideração para fixação do quantum, dentro dos 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Isto porque, tal fato 

interfere de forma direta a extensão do dano, intensidade do sofrimento e 

a gravidade da conduta, que como resultado, impacta a razoabilidade 

necessária para fixar a obrigação indenizatória. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - 

DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o 

cessionário de crédito que não confere de modo adequado os 

documentos comprobatórios da legitimidade do crédito adquirido e 

inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em cadastro de 

inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de crédito 
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decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano moral, 

basta a negativação indevida, sendo desnecessária a demonstração do 

prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ não deve ser 

aplicada no caso de as demais negativações do nome do requerente 

serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por danos morais 

deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a indenização se mede 

pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. - 

Se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de vários 

estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. - Recurso provido em parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLEITO DE 

REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO 

INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADA 

PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM 

ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É incontroverso o dano 

moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima a cobrança que deu 

ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. Na verdade, a ré 

argui o descabimento da condenação no caso concreto, pois seria o 

demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi comandado em 

19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em razão do ingresso 

desta demanda. Um segundo registro em nome da parte autora ocorreu 

abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de iniciativa da ré. 

Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a sua incidência 

pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior deve ser levada 

em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus próprios 

fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos e 

documentações apresentadas, OPINO pelo afastamento das preliminares 

suscitadas, julgando a lide de forma antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO 

por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela 

parte autora, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar 

inexistente a relação de consumo entre as partes, e ainda aplicar a 

inversão do ônus da prova em favor da autora, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC. 2. OPINO por declarar inexigível a fatura relativa à dívida no 

valor de R$ 68,22 (sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), tendo 

como objeto a dívida de nº 07.00000020141445415549, inscrito em 

11/12/2015. 3. Consequentemente, OPINO por condenar a ré à abster-se 

de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios. 4. OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada das negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, no 

valor de R$ 68,22 (sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), tendo 

como objeto a dívida de nº 07.00000020141445415549, inscrito em 

11/12/2015. 5. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos 

pela parte autora, e por condenar a ré ao pagamento de indenização, na 

proporção que OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (11/12/2015) e a correção monetária a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))
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JORGE LUIZ OLIVEIRA LEMOS 87304058153 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008124-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GONCALO DALVO DE OLIVEIRA REQUERIDO: JORGE LUIZ 

OLIVEIRA LEMOS 87304058153 Vistos, etc. Dispenso relatório nos termos 

do art. 38, da Lei 9.099/95. A parte reclamante pugnou pela desistência da 

ação, conforme petição (id.: 25656529). Assim, entendo que deve ser 

aplicado o Enunciado nº 90 do FONAJE: “A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária.” Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Diante disso, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Fica 

revogada eventual decisão de tutela de urgência já proferida. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Arquivem-se os autos, nos termos do Enunciado/MT 

n.º 12. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018502-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO HENRIQUE DE JESUS RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018502-23.2019.8.11.0001 Autor: CAIO 

HENRIQUE DE JESUS RIBEIRO Réu: JAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL envolvendo a Sr. CAIO HENRIQUE DE JESUS RIBEIRO e o 

Sr. JAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS. As partes firmaram acordo 

mediante o Serviço de Atendimento Imediato, conforme documento de id. 

26550314. Pois bem. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes 

buscarem a finalização de conflito mediante concessões mútuas, 

adequando-se ao espírito da nova sistemática do processo civil, cabendo 

verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, com a homologação a manifestação da vontade 

apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes, 

e estão devidamente representadas por seus respectivos advogados, e 

nada obsta a homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos 

autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil 

estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III 

- homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do 

Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO 

POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre as partes 

conforme id. 26550314, para que produza os seus efeitos jurídicos e 

legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 
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Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 

8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016221-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DIAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016221-94.2019.8.11.0001 Autora: IZAIAS 

DIAS DA CONCEICAO Ré: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de 

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL envolvendo a Sr. 

IZAIAS DIAS DA CONCEICAO e a ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As partes firmaram acordo perante o 

PROCON, conforme documento de id. 25967393. Pois bem. Certo é que se 

mostra lícito e louvável às partes buscarem a finalização de conflito 

mediante concessões mútuas, adequando-se ao espírito da nova 

sistemática do processo civil, cabendo verificar, apenas e tão-somente, a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, com a homologação 

a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro 

que as partes são capazes, e estão devidamente representadas por seus 

respectivos advogados, e nada obsta a homologação da transação 

celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B 

do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução 

de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, 

OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável 

firmada entre as partes conforme id. 25967393, para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004750-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERFSON MARQUES NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004750-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GERFSON MARQUES NUNES DE SOUZA REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Da 

análise dos autos a parte reclamante foi devidamente intimada da citação 

negativa, para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, e deixou de 

comparecer, injustificadamente, à audiência de conciliação, de modo que é 

de rigor decretar a extinção do feito, nos termos do Enunciado 20, do 

FONAJE e art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95: “Enunciado 20- O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” “Art. 51- Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I- Quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo;” E o fato de a parte 

requerida não ter sido citada e intimada da audiência de conciliação, não 

afasta a obrigação da parte promovente comparecer ao ato ou apresentar 

prévia justificativa de ausência, como decidido no Recurso Inominado n.º 

0038735-92.2018.811.0001, cujo v. acordão abaixo transcrito, porque 

aplicável à espécie: “RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA PRÉVIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A 

ausência da parte na audiência de conciliação somente se justifica 

mediante justificação prévia, o que não se verifica no caso em apreço. 

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte 

reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito. Recurso conhecido e não provido. 

Relatório. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que 

julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a ausência 

injustificada da parte requerente à audiência de conciliação, e a condenou 

ao pagamento das custas processuais. A parte recorrente, nas razões 

recursais, postula o provimento do recurso a fim de que seja anulada a 

sentença e designada nova data para a realização do ato, com o regular 

prosseguimento do feito. Não foram apresentadas contrarrazões. É o 

relatório. VOTO Colendos Pares: A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentarem suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Na 

hipótese, verifica-se que a parte autora não compareceu à audiência de 

conciliação e somente após a realização do ato apresentou justificativa 

informando que não compareceu à audiência porque as requeridas não 

haviam sido citadas. Verifica-se, no entanto, que uma das partes 

requeridas havia sido devidamente citada, conforme AR juntado no evento 

56. Ademais, a parte autora foi intimada em 5/11/2018 para se manifestar 

quanto à ausência de citação da outra parte requerida, mas somente 

apresentou manifestação após a realização da audiência (21/11/2018), 

quando já configurada a contumácia. Registre-se que o fato da parte 

requerida não ter sido citada e intimada da audiência, não afasta a 

obrigação da autora comparecer ao ato ou apresentar prévia justificativa 

de ausência. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo. Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência 

de conciliação, a manutenção da sentença que extinguiu o processo é 

medida que se impõe. (...) (TJ-MT - RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL 

Nº 0038735-92.2018.811.0001, Relator: Valdeci Moraes Siqueira, Data de 

Julgamento: 21/05/2019, Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso,).” Grifo nosso. Com essas considerações e tendo em vista 

o não comparecimento da parte promovente na audiência de conciliação, 

com fulcro na norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 20, do 

FONAJE, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado n.º 28, do FONAJE. Condiciono a redistribuição da presente 

demanda à comprovação do pagamento das custas deste feito. Fica 

revogada eventual decisão de tutela de urgência já proferida. Arquivem-se 

os autos, imediatamente, com observância das formalidades legais, nos 

termos do Enunciado n.º 13/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016072-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DALVO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO SILVA NUNES DA MATTA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016072-98.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: GONCALO DALVO DE OLIVEIRA EXECUTADO: JOSE 

AUGUSTO SILVA NUNES DA MATTA Vistos, etc. Trata-se de “e 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRA JUDICIAL”, ajuizada por GONÇALO DALVO 

DE OLIVEIRA, em face de JOSE AUGUSTO SILVA NUNES DA MATTA. 

Relatório dispensado, nos termos da lei. Como cediço, as sentenças, nos 

Juizados Especiais, obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC, c.c, Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Do exame dos autos, 

verifica-se que a parte exequente foi intimada, acerca do despacho 

proferido no id.: n. 25119458, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar: “(...) intime-se o exequente, a fim de que apresente o original 

do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para que ele 

seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do FONAJE: 

Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será 

digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo 

assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV 

Encontro? Florianópolis/SC)”. Insta consignar que os artigos 319 e 320, do 

CPC, apresentam os requisitos para a propositura da ação, da seguinte 

forma: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os 

nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1o Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2o A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3o A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação”. No caso, a supracitada intimação 

foi expedida para o autor, tendo decorrido o prazo sem nenhuma 

manifestação. Dessa forma, considerando que os documentos 

necessários para a propositura da ação não foram apresentados pela 

parte autora, apesar de intimada para suprir tal necessidade, forçoso o 

indeferimento da petição inicial, conforme dispõe o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial” (grifei). Ante o exposto, com fundamento no art. 320, 

parágrafo único, do CPC, INDEFIRO a petição inicial e, com observância do 

art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO sem apreciação de mérito. 

Vale ressaltar, por oportuno, que não há prejuízo a novo ajuizamento da 

lide, respeitadas as normas processuais atinentes à espécie. Sem custas 

e honorários advocatícios (art. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95). Intime-se e, 

transitada em julgado, ao arquivo. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira 

Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019825-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019825-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDSON FERREIRA DE AMORIM REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso relatório nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. A parte reclamante pugnou pela desistência da ação, conforme 

petição constante do id.: 27127278. Assim, entendo que deve ser aplicado 

o Enunciado nº 90 do FONAJE: “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Diante 

disso, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Fica revogada eventual decisão de tutela de 

urgência já proferida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquivem-se os 

autos, nos termos do Enunciado/MT n.º 12. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006716-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO FRANCISCO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1006716-79.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: ANSELMO FRANCISCO XAVIER POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO S/A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

PRELIMINARES ARGUIDAS PRESCRIÇÃO A parte ré afirma que a 

pretensão da parte autora está encoberta pelo manto prescricional, 

suscitando deste norte, que este juízo reconheça a alegada prescrição 

trienal. O termo inicial para a contagem da prescrição não é a data da 

inclusão dos dados da parte reclamante no órgão restritivo de crédito, mas 

sim a data do conhecimento pela autora sobre a negativação – Teoria da 

“actio nata” – ação ajuizável. Segundo o princípio da “actio nata”, a ação 

só nasce para o titular do direito vulnerado quando este toma ciência da 

lesão daí decorrente, iniciando-se a partir de então, o curso do prazo 

prescricional. Assim, não há que se falar em prescrição, considerando 

que se presume que o reclamante tenha ajuizado a presente reclamação 

tão logo tomou conhecimento da negativação. DA RETIFICAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, a parte autora pleiteia ao apresentar os fatos ser 

indenizada moralmente no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de outro 

lado, requer ainda que seja declarado inexistente o débito discutido no 

valor de R$ 157,02 (cento e cinquenta e sete reais e dois centavos), e por 

fim, atribuiu a causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Assim, 

diante do que determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de 

ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 30.157,02 (trinta mil cento e 

cinquenta e sete reais e dois centavos). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE ENDEREÇO A ré pleiteia que a inicial seja indeferida, questionando 

quanto ao comprovante de residência anexado aos autos. Quanto as 

possibilidades de indeferimento da petição inicial, vejamos o que preceitua 

o CPC: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a 

parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse 
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processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . § 1º 

Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa 

de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais 

em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis 

entre si. § 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o 

valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados. O apontamento feito pela parte ré, seria o caso tratado no 

inciso IV, ou seja, não atendimento as prescrições do art. 321, in verbis: 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Art. 320. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Sendo assim a suposta falha processual apontada, ensejaria a 

intimação da autora para a regularização da comprovação de endereço, 

caso fosse este o cenário fático da demanda. Acontece que, conforme se 

extrai do id. 23642451 a autora anexou declaração de endereço, o que é 

válido como prova de sua residência, senão vejamos o que disciplina a Lei 

7115/83: Art. . 1º - A declaração destinada a fazer prova de vida, 

residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons 

antecedentes, quando firmada pelo próprio interesse ou por procurador 

bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira. Parágrafo único 

- O dispositivo neste artigo não se aplica para fins de prova em processo 

penal. Ademais, insta destacar que no id. 23642449 e 23642453 é 

possível constatar que a titular do comprovante de endereço do id. 

23642450é da genitora do autor. Logo, não existe óbice para o 

recebimento da declaração apresentada nos termos da Lei, razão pela 

qual, entendo que o documento é o suficiente para comprovar o endereço 

da autora, e consequentemente superar a preliminar apontada pela ré, 

considerando que a ré não apresentou qualquer contraprova que viesse a 

desconstituir o documento. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no presente caso não deve ser 

invertido o ônus da prova, por entender que a parte autora tem plena 

possibilidade de comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO A parte autora em audiência de conciliação, id. 

25271750, afirmou que se reportaria em impugnação quanto à produção 

de provas, já a parte ré pleiteou pela designação de audiência de 

instrução. Ultrapassadas as preliminares, verifico que o feito se encontra 

apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas 

para o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, 

inclusive a audiência de instrução, considerando que o feito demanda 

prova meramente documental, razão pela qual OPINO para o julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais e Tutela de 

Urgência. Em síntese, alega a parte autora que teve seu nome negativado 

indevidamente pela ré em 08/09/2014 no valor de R$ 157,02 (cento e 

cinquenta e sete reais e dois centavos), afirma que nunca contratou a 

prestação de serviços da ré. Ressalto que a parte autora não possui 

outras negativações. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. (id. 

25271750) Em defesa tempestiva (id. 25502091), a parte ré defende a 

existência do débito, e a inexistência de dano moral indenizável. A parte 

autora apresentou impugnação nos id. 25982238, reafirmando que não 

houve relação jurídica e que o relatório e as telas sistêmicas apresentadas 

pela parte ré não prestam como prova da relação discutida. Da análise dos 

autos é possível verificar que o ponto controvertido da contenda está 

restrito a efetiva contratação ou não pela parte autora dos serviços 

prestados pela parte ré. Quanto a tal fato de forma específica, a parte ré 

em defesa, afirma que foi contratada pelo autor, anexando aos autos telas 

sistêmicas e um relatório de supostas faturas inadimplentes, pleiteando a 

condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao 

pagamento do pedido contraposto. Pois bem, passamos a análise dos 

fatos e das provas. Para que a ré seja responsabilizada civilmente, faz-se 

necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os 

autos verifico que a ré, à contestação protocolada ao id. 25502091, não 

acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a parte autora 

teria, efetivamente contratado os serviços que a ré afirma ter legitimidade 

para realizar o pagamento. Destaco que, não é possível afirmar de forma 

inequívoca que de fato a parte autora contratou os serviços da parte ré, 

pois a ré não apresentou nenhum documento em sua contestação para 

corroborar com a sua tese defensiva de existência de vinculo contratual. 

Considerando a ausência de provas, ônus que a legislação neste caso 

específico impõe a parte ré, o débito ora questionado deve ser declarado 

inexistente. Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito 

por parte da Ré, sequer atitudes transparentes na relação com o 

consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Verifica-se o ato 

ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar 

débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que 

deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria um risco da 

atividade econômica que não poderia ser transferido ao consumidor). 

Ressalta-se ainda que, neste caso a ré sequer possui provas que de fato 

comprovem a relação jurídica que teria dado origem a cobrança e a 

legalidade de eventual contratação . Ou seja, ao negativar indevidamente o 

nome da parte autora, a ré incorreu de forma inequívoca em falha na 

prestação do serviço, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 

14 do CDC. E, caberia à ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, 

que de fato foi de forma inequívoca contratada pela parte autora, a origem 

e valor do débito que a parte demandante afirma desconhecer, e que não 

houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva 

do consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que denota-se a 

verossimilhança das alegações da parte autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas da ré com os danos sofridos pela parte 

autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela 

ré ao negativar, indevidamente o nome da parte autora, sem, contudo, 

sequer comprovar o vínculo contratual entre as partes, e de forma 

inequívoca, a existência e origem do débito ora discutido. Logo, na esfera 

da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do 

artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação 

indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 157,02 (cento e cinquenta e sete reais e dois 

centavos), inscrito em 08/09/2014, bem como a nulidade de qualquer 

cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida no 

valor total de R$ 157,02 (cento e cinquenta e sete reais e dois centavos), 

inscrito em 08/09/2014. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que 

concerne aos danos morais, em razão da negativação indevida, são 

suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, 

acarretando à re a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral 

sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, 

consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – 

Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. Negativação do 

nome da autora em razão de débito de energia elétrica cobrado após a 

desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e pedido de 

desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente para 

declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 
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autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a parte ré encaminhou os dados da parte autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DA MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DO PEDIDO CONTRAPOSTO Alega a ré que a 

parte autora deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé e apresentou pedido contraposto, pretendendo o recebimento do 

débito ora discutido. A autora pretendeu a declaração de inexistência do 

débito que de origem a negativação sofrida afirmando que não teve 

relação jurídica com a parte ré. A ré não se desvencilhou de seu ônus 

probatório, em razão inclusive de toda a fundamentação e conclusão 

deste julgado, OPINO para que seja rejeitada a pretensão da ré no que 

tange a imposição de multa, bem como, quanto ao pedido contraposto. 

CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos e documentações 

apresentadas, OPINO para retificar o valor da causa, passando a ser de 

R$ 30.157,02 (trinta mil cento e cinquenta e sete reais e dois centavos), 

bem como pelo afastamento das preliminares suscitadas, julgando a lide 

de forma antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação de consumo 

entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova em favor da 

autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por declarar 

inexigível a fatura relativa à dívida no valor de R$ 157,02 (cento e 

cinquenta e sete reais e dois centavos), inscrito em 08/09/2014; 3. 

Consequentemente, OPINO por condenar a ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios; 4. OPINO por determinar à 

r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada das 

negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, no valor de R$ 

157,02 (cento e cinquenta e sete reais e dois centavos), inscrito em 

08/09/2014; 5. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos 

pela parte autora, e por condenar a ré ao pagamento de indenização, na 

proporção que OPINO por arbitrar em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (08/09/2014) e a correção monetária a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017895-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ROSSONI DUARTE COSTA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DIAS MURBACH OAB - PR99511 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017895-10.2019.8.11.0001. 

AUTOR(A): CRISTIANO ROSSONI DUARTE COSTA LIMA RÉU: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, etc. Dispenso relatório nos termos do art. 38, da 

Lei 9.099/95. A parte reclamante pugnou pela desistência da ação, 

conforme petição constante do id.: 26408109. Assim, entendo que deve 

ser aplicado o Enunciado nº 90 do FONAJE: “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.” Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Diante disso, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Fica 

revogada eventual decisão de tutela de urgência já proferida. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Arquivem-se os autos, nos termos do Enunciado/MT 

n.º 12. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009277-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL CARDOSO LOUSADA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN OAB - MT16437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1009277-76.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: JOSENIL CARDOSO LOUSADA CRUZ POLO PASSIVO: OI 

S/A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 

da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no 

presente caso não deve ser invertido o ônus da prova, por entender que a 

parte autora tem plena possibilidade de comprovar as suas alegações. 

Alega que a autora não apresentou verossimilhança nas suas alegações. 

In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO A parte autora em audiência de conciliação, id. 

25828199, pleiteou pelo julgamento antecipado da lide, e parte ré, afirmou 
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que se reportaria em contestação quanto à produção de provas. Verifico 

que o feito se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado, nos termos 

do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, considerando 

que o feito demanda prova meramente documental, razão pela qual OPINO 

para o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido 

diploma legal. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar 

que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, 

em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo 

Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de 

correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora 

pretende ser indenizada em dez mil reais a título de Danos Morais no valor 

de R$15.000,00 (quinze mil reais) e ainda, que seja declarado inexigível a 

somatória de débitos no valor de R$ 514,25 (quinhentos e quatorze reais e 

vinte e cinco centavos). Porém, atribuiu a causa o valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do 

CPC, OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 

15.514,25 (quinze mil quinhentos e quatorze reais e vinte e cinco 

centavos). DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência 

C/C Indenização Por Danos Morais. Em síntese, alega a parte autora que 

teve seu nome negativado pela ré em 02/12/2016 em razão da existência 

de débitos no valor de R$ 514,25 (quinhentos e quatorze reais e vinte e 

cinco centavos), que realizou o pagamento das dívidas em julho de 2019, 

porém, a empresa não havia realizado a baixa até o ajuizamento da ação, 

que se deu e setembro de 2019. Ressalto que o autor possui apenas a 

negativação referente ao débito ora discutido, como se observa do id. 

24266484. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. (id. 25828199) Em defesa 

tempestiva (id. 26098066), a parte ré defende a legalidade da negativação 

realizada. A parte autora apresentou impugnação nos id. 2640937, 

reafirmando que a inscrição do nome do autor no rol de devedores foi 

legítima, porém, a sua manutenção até os dias de hoje é abusiva. Da 

análise dos autos é possível verificar que o ponto controvertido da 

contenda está restrito a manutenção do nome do autor no rol de 

devedores. Pois bem, passamos a análise dos fatos e das provas. Para 

que a ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário três 

requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos verifico 

que o autor teve seu nome negativado, que confessa que de fato estava 

devendo à ré, porém, comprova ter feito os devidos pagamentos e a ré 

deixou de excluir a negativação realizada. O autor afirma que a 

negativação se deu em razão de débitos vencidos entre 04 e 06/2016, e 

apresentou quatro comprovantes de pagamentos, todos realizados no 

mês de julho de 2019. A ré em contestação seguiu afirmando que o autor 

havia débitos em aberto, que não quitou por isso a sua negativação foi 

correta. Logo, é possível verificar que não houve insurgência especifica 

pela parte quanto ao fato discutido na exordial, devendo deste norte, em 

razão da ausência de fato controverso, serem acolhidos como 

verdadeiros os fatos apresentados na inicial. Considerando que o 

pagamento foi realizado em julho de 2019 e o extrato anexado no id. 

24266484 é datado de 05/09/2019. Deste norte, verifica-se abuso de 

direito pela parte ré, que ultrapassou em muito, o prazo de cinco dias para 

a retirada da negativação realizada em nome do autor. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial em caso análogo: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DEVER 

DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE DO CREDOR EM PROMOVER A RETIRADA DO NOME 

DO DEVEDOR DO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO APÓS O 

PAGAMENTO DA DÍVIDA. QUANTUMINDENIZATÓRIO MANTIDO. 

INEXIGIBILIDADE DO DEBITO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO 

AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. Relata a parte autora que, mesmo após o 

pagamento da dívida seu nome, foi mantido no cadastro dos inadimplentes 

além do previsto, visto que o pagamento foi efetivado em 08.07.2015, 

conforme se infere do comprovante de pagamento que instruiu a inicial. 

Contudo, 30.07.2015 o nome da requerente ainda não havia sido excluído 

do cadastro restritivo de crédito, a teor do contido certidão emitida pelo 

SPC. Na hipótese dos autos, a própria ré em contestação confirmou que 

houve o pagamento do debito em 08.07.2015, bem como que o pagamento 

referente ao parcelamento se encontra quitado. Fala a reclamada em 

diversos outros débitos em aberto, referentes a meses esporádicos do 

ano de 2013 e 2014, porém não traz qualquer relação crível, com 

respectivas faturas, comunicados de débitos e, ainda, o que mais retira a 

credibilidade das afirmações é o fato de que, ainda com diversos débitos, 

o contrato restou cancelado apenas em 2015. Desse modo, verifica-se 

que a ré não se desincumbiu do ônus probatório em demonstrar fato 

impeditivo ou modificativo do direito do requerente, conforme determina o 

art. 373, II do CPC. Com efeito, a manutenção indevida do nome do 

requerente nos órgãos de restrição ao crédito por prazo superior a 05 

dias, sem a devida justificativa, acarreta dano moral. Nesse sentido, 

inclusive o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no 

julgamento do REsp nº 1.424.792-BA, submetido ao rito do artigo 543-C do 

antigo Código de Processo Civil: ?INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 

DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO DE DADOS DE 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. INCUMBÊNCIA DO 

CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, SERÁ SEMPRE 

RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A 

CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. 1. Para 

fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante das regras 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular 

inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer 

a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do 

numerário necessário à quitação do débito vencido". 2. Recurso especial 

não provido. (REsp 1.424.792-RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014). Sem grifo no original. No que 

tange ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) na r. sentença deve ser mantido, eis que se 

encontra adequado ?in casu?, a capacidade financeira dos envolvidos, 

bem como está em consonância com os critérios de fixação desta Turma 

Recursal em situações semelhantes. Destarte, nego provimento ao 

recurso do réu e dou provimento ao recurso do autor para o fim de 

declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos. No mais, 

mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 

46 da Lei 9.099/95. Condeno a ré recorrente ao pagamento dos honorários 

advocatícios à parte adversa, arbitrados em 15% do valor da condenação. 

Custas recursais (art. 4º da Lei Estadual nº 18413/2014 e 18 da IN nº 

01/2015 do Sistema dos Juizados Especiais). Restando provido o recurso 

do autor deixo de condena-lo ao pagamento de honorários de 

sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Custas recursais 

(art. 4º da Lei Estadual nº 18413/2014 e 18 da IN nº 01/2015 do Sistema 

dos Juizados Especiais). Ante o exposto, esta 3ª Turma Recursal em 

Regime de Exceção resolve, por unanimidade dos votos, conhecer dos 

recursos, e, no mérito, negar provimento ao recurso do réu, e dar 

provimento ao recurso do autor, nos exatos termos do vot (TJ-PR - RI: 

000643110201581600970 PR 0006431-10.2015.8.16.0097/0 (Acórdão), 

Relator: Renata Ribeiro Bau, Data de Julgamento: 19/09/2016, 3Âª Turma 

Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/09/2016) 

Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito por parte da 

ré, que abusou do seu direito de inscrever devedores, ultrapassando o 

prazo para a retirada da restrição ora discutida. Verifica-se o ato ilícito da 

Ré, na negligência no lidar com o consumidor, deixando de retirar a 

negativação realizada após o pagamento integral da dívida, não lhe 

propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação de consumo 

(o que seria um risco da atividade econômica que não poderia ser 

transferido ao consumidor). Ressalta-se ainda que, neste caso a ré 

sequer impugnou de forma específica as alegações do autor, ou mesmo, 

trouxe os autos comprovação do cumprimento do seu dever. Ou seja, ao 

manter indevidamente o nome da parte autora negativado, a ré incorreu de 

forma inequívoca em falha na prestação do serviço, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela ré ao manter 

indevidamente o nome da parte autora negativado, após o pagamento 

realizado. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o 

ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a 

própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR 

DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$ 514,25 (quinhentos e 

quatorze reais vinte e cinco centavos), realizada em 02/12/2016, bem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 479 de 1000



como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena 

de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida no valor de R$ 514,25 (quinhentos e quatorze 

reais vinte e cinco centavos), realizada em 02/12/2016. Oficie-se ao 

SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE 

ORDEM MORAL No que concerne aos danos morais, em razão da 

negativação indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação dos 

sentimentos do homem médio, acarretando à re a obrigação de indenizar o 

consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa, consoante tem decidido a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. 

COMPRA CANCELADA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. VALOR MAJORADO. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO 

RECURSO E PROVIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO. 1. Autor que adquiriu 

bilhete aéreo no site kiwi.com, e cancelou a compra duas horas depois. 2. 

Estorno não efetuado pela empresa. 3. Situação reportada à 

administradora do cartão de crédito, que informou que verificaria a 

possibilidade de abrir processo de contestação junto à bandeira. 4. 

Procedeu, no entanto, ao bloqueio do cartão e à negativação do nome do 

demandante. 5. Conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva, bem 

como aos direitos básicos do consumidor à informação e à proteção 

contra práticas abusivas. 6. Responsabilidade não afastada pela 

fornecedora. Dever de indenizar. 7. Dano moral in re ipsa, advindo da 

inscrição indevida, a qual perdurou por mais de um ano. 8. Majoração do 

montante fixado, observadas a extensão do prejuízo extrapatrimonial e as 

condições do ofensor. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

9. Juros de mora contados da citação e, correção monetária, da dada do 

arbitramento. 10. Desprovimento do primeiro recurso e provimento parcial 

do segundo. (TJ-RJ - APL: 01240592820188190001, Relator: Des(a). 

GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 13/08/2019, 

DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) Ora, há evidente violação da boa-fé e 

indevida exposição da parte autora a sentimentos como insegurança 

jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações infundadas, 

sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a Reclamada encaminhou os dados do autor devidamente aos 

anais de proteção ao crédito, porém, pós o pagamento, deixou de realizar 

a baixa esperada, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, 

devendo, portanto, responder pelas suas consequências. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. CONCLUSÃO Isso posto, após 

a análise dos fatos e documentações apresentadas, OPINO para julgar a 

lide de forma antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação 

de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova 

em favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por 

declarar inexigível a fatura relativa à dívida no valor de R$ 514,25 

(quinhentos e quatorze reais vinte e cinco centavos), realizada em 

02/12/2016. 3. Consequentemente, OPINO por condenar a ré à abster-se 

de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios. 4. OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada das negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, no 

valor de R$ 514,25 (quinhentos e quatorze reais vinte e cinco centavos), 

realizada em 02/12/2016. 5. OPINO por reconhecer os danos de ordem 

moral sofridos pela parte autora, e por condenar a ré ao pagamento de 

indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso, ou seja, cinco dias após o último 

pagamento, que foi realizado em 11/07/2016, devendo ser atualizado 

desde (16/07/2016) e a correção monetária a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010953-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES LOPES NANTES REQUERIDO: VIVIANE 

DOS REIS CARVALHO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38, da Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos a parte 

reclamante deixou de comparecer, injustificadamente, à audiência de 

tentativa de conciliação, de modo que é de rigor decretar a extinção do 

feito. Posto isso, com fulcro na norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito. Condeno a parte 

reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado n.º 28, do FONAJE. Condiciono a redistribuição da presente 

demanda à comprovação do pagamento das custas deste feito. Ficam 

revogadas medidas liminares e outras tutelas de urgência eventualmente 

deferidas quando do ajuizamento da ação. Arquivem-se os autos, 

imediatamente, com observância das formalidades legais, nos termos do 

Enunciado n.º 13/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira 

Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1006975-23.2019.8.11.0001 Autor: EDMILSON 

DE MELO SAN MARTINI PAIXÃO Ré: OMNI FINANCEIRA S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO 
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Verifico que a parte autora ingressou com a presente ação em face de 

OMNI CRED - CRED CARTÃO, entretanto efetuou o cadastro do feito 

constando como parte ré OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. Analisando a documentação apresentada pela ré, nota-se 

que deve ser retificado o polo passivo da demanda, passando a figurar a 

empresa OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Assim, 

a fim de evitar futuras alegações de nulidades, OPINO por determinar que 

a secretaria promova a retificação no cadastro do feito para constar como 

parte ré OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise dos autos verifico que se 

encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. 

Aliado a isso, verifico que o autor pretendeu o julgamento antecipado da 

lide, de outro lado, a ré pretendeu a realização de audiência de instrução. 

Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do 

julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas 

provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua 

convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio 

Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual OPINO pelo julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO Cumpre 

anotar que o presente caso deve ser analisado sob a égide do Código de 

Defesa do Consumidor, já que a parte autora e ré se amoldam aos 

conceitos de consumidor e fornecedor esclarecidos no artigo 2º e 3º do 

aludido diploma legal. Reconhecida a incidência da legislação de consumo 

e a vulnerabilidade da parte autora, consequentemente deve-se incidir, 

também, a inversão do ônus probatório, o que desde já OPINO por deferir, 

nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL A 

parte autora afirma que não contratou a prestação de serviços da parte 

ré, pretendendo a inexistência do débito objeto da negativação e ser 

indenizado moralmente. Ao apresentar contestação (id. 25593758), a 

parte ré afirma não ter ilicitude que as partes tinham um contrato vigente 

que gerou a negativação ora discutida, anexou documentação nos id. 

25593761, 2559362, 25593765, 25593766 e 25593769. Aberto o prazo 

para o exercício do contraditório, para se manifestar quanto as alegações 

e documentos apresentados, a parte autora deixou de apresentar 

impugnação. Pois bem. Conforme denota-se dos autos, a parte ré 

comprovou haver contratação dos seus serviços, com a apresentação de 

contrato assinado pelo autor, cópia dos documentos pessoais do autor, 

além de faturas e outros documentos. Diante da documentação 

apresentada, a aparte autora quedou-se inerte, logo, os documentos 

devem ser recebidos em sua integralidade, e seu conteúdo tido como 

verdadeiros, em razão de ausência de impugnação. Ressalta-se que, 

ainda que aplicada a inversão do ônus da prova, a parte requerente deve 

comprovar minimamente suas alegações, o que não ocorreu no caso em 

tela. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que os elementos de provas constantes nos autos, 

não autorizam a procedência do pedido. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Considerando que não há nos autos nenhuma evidencia dos fatos 

apontados pelo autor é imperioso contatar a ausência de dano, ante a 

ausência de ilicitude, fato este, que afasta o reconhecimento de dever 

indenizatório pela existência de dano moral pretendido pela parte autora. 

Nesse diapasão, não há se falar em conduta indevida, ou fora dos 

parâmetros contratados, tendo em vista a comprovação de excludente de 

ilicitude pela parte ré. Portanto, como não restou configurado no caso o 

ato ilícito praticado pela parte ré e, por consequência, a ocorrência de 

dano, aspecto indispensável para o deslinde da controvérsia, na medida 

em que o pedido formulado é o de ressarcimento dos prejuízos morais, 

não há falar em responsabilidade civil e em obrigação de indenizar. 

CONCLUSÃO Isso posto, consoante os fundamentos acima expostos, e 

após analisar as versões dos fatos trazidas por ambas as partes, OPINO 

por afastar as preliminares sucitadas e NO MÉRITO: 1. OPINO pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados pela parte autora, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, apenas para reconhecer a relação de 

consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em 

seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO pela 

IMPORCEDENCIA DA DEMANDA no que tange a pretensão indenizatória em 

razão de ausência de comprovação de ato ilícito. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da 

LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ AUTOS Nº 1008889-76.2019.8.11.0001 AUTOR: RONIL 

TIMOTEO PEREIRA DE SOUZA RÉU: ITAUCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Verifico que a parte autora ingressou 

com a presente ação em face de ITAUCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO, entretanto efetuou o cadastro do feito constando 

como parte ré ITAU UNIBANCO S.A.. Assim, a fim de evitar futuras 

alegações de nulidades, OPINO por determinar que a secretaria promova a 

retificação no cadastro do feito para constar como parte ré ITAUCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Da análise dos autos verifico que se encontra apto para 

julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. Verifico que a parte 

autora pediu o julgamento antecipado da lide, e a parte ré disse que iria se 

manifestar em sua contestação, momento processual no qual pediu pela 

audiência de instrução. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina 

ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual OPINO pelo julgamento 

antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA 

NEGATIVAÇÃO REALIZADA Trata-se de Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito C/C Indenizacão Por Danos Morais na qual a parte 

autora afirma desconhecer a dívida que deu origem a uma negativação em 

seu nome. Em apertada síntese, afirma a requerente que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, alegando que 

não possui débitos perante a reclamada, visando, além da declaração de 

inexistência dos débitos, indenização moral em razão de negativação 

supostamente indevida. A parte ré, em contestação afirmou que o negócio 

jurídico foi realizado entre as partes de forma presencial, anexando aos 

autos o contrato firmado em 03/11/2017. A parte autora deixou de 

apresentar impugnação. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

está patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 
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elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

constituem fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida procedeu 

da utilização dos serviços da parte reclamada, inclusive ao comparar a 

assinatura do contrato (id. 25816907), com a assinatura do Registro Geral 

do autor e demais documentos anexados aos autos na inicial. Outrossim, o 

autor nega a existência de relação jurídica, a qual, entretanto, a dita 

relação foi comprovada pela requerida. Conforme já apontado, as 

assinaturas constantes nas documentações dos autos demonstra de 

forma inequívoca que o contrato foi de fato assinado pelo autor, restando 

clara a validade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito da dívida 

objeto da lide. Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida e consequentemente, não há que se falar em dano 

moral indenizável. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A parte ré pretende que o 

autor seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É 

evidente que a demandante litiga de má-fé. Os documentos juntados pela 

demandada são provas irrefutáveis desta situação, inclusive demonstram 

vínculo entre as partes litigantes desde 03/11/2017. O Enunciado 136 do 

FONAJE, quanto ao tema, assim se posiciona: ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, resta caracterizada a 

litigância de má-fé, devendo, por consequência imperiosa, ser-lhe aplicada 

a multa prevista no art. 81 do NCPC, que ora arbitro em 5% (cinco por 

cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão 

ser comprovados nos autos. Ademais, OPINO pela condenação da parte 

Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO 

Isso posto, consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar 

as versões dos fatos trazidas por ambas as partes e NO MÉRITO: 1. 

OPINO por reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 

3º do CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova em favor da parte 

autora, consoante preconizado no artigo 6º, VIII. 3. OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à declaração de 

inexistência débito, e indenização por danos morais, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15. 4. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da parte 

autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do 

CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à 

causa, consoante art. 81, caput do CPC. 5. OPINO por CONDENÁ-LA ao 

pagamento das custas processuais, conforme o art. 949, III da CNGC 

(Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados 

incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença, porém, em razão do previsto no art. 98 do 

CPC, fica com a exigibildade suspensa. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – 

MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1009675-23.2019.8.11.0001 Autor: JOSÉ 

PAULINO SANTANA Ré: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura 

o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao 

passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulado em segunda instância, caso haja 

prolação de recurso. DO EXTRATO APRESENTADO A ré pleiteou que a 

inicial fosse indeferida, questionando a idoneidade do extrato apresentado 

pela parte autora. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a petição 

inicial será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º estabelece 

as hipóteses nas quais considera-se inepta a petição inicial. A eventual 

fragilidade das provas não está ali elencada, podendo subsidiar o 

julgamento do mérito da contenda, mas não sua extinção precoce, razão 

pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. Ademais, observo que a 

ré não apresentou qualquer contraprova que viesse a desconstituir o 

documento e nem mesmo nega a existência da negativação, 

substanciando a sua defesa na alegada legalidade do ato discutido. DA 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pleiteia ao apresentar 

os fatos ser indenizada moralmente no valor de R$ 27.120,00 (vinte e sete 

mil cento e vinte reais), de outro lado, ao realizar os pedidos, afirma que 

deve ser indenizada com devolução em dobro de suposto valor indevido 

cobrado pela ré no importe de R$ 194,54 (cento e noventa e quatro reais e 

cinquenta e quatro centavos) e por fim, atribuiu a causa o valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Assim, diante do que determina o artigo 292, 

§3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para 

fixá-lo em R$ 27.314,54 (vinte e sete mil trezentos e quatorze reais e 

cinquenta e quatro centavos). DO JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise 

dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15. Aliado a isso, verifico que o autor 

pretendeu o julgamento antecipado da lide, de outro lado, a ré disse que se 

manifestaria em contestação. Outrossim, “(...) a produção probatória se 

destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual OPINO pelo julgamento 

antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO A ré afirma que no presente caso não deve ser invertido o 

ônus da prova, por entender que a autora tem plena possibilidade de 

comprovar as suas alegações e por entender que a parte autora não 

realizou a prova mínima nestes autos. Cumpre anotar que o presente caso 

deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já 

que a parte autora e ré se amoldam aos conceitos de consumidor e 

fornecedor esclarecidos no artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. 

Reconhecida a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da 

parte autora, consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do 

ônus probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 

6º, VIII do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL A parte autora afirma que 

não contratou a prestação de serviços da parte ré, pretendendo a 

inexistência do débito objeto da negativação e ser indenizado moralmente. 

A parte autora anexou aos autos o extrato de negativação no id. 

24348743 fl. 5, devendo ser ressaltado que existem duas negativações. 

Pelo alegado bloqueio, pleiteia ser indenizada moralmente no importe de R$ 

27.120,00 (vinte e sete mil cento e vinte reais), além da declaração de 

inexistência do débito no valor de R$ 194,54 (cento e noventa e quatro 
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reais e cinquenta e quatro centavos). Ao apresentar contestação, a parte 

ré afirma não ter ilicitude que as partes tinham um contrato vigente que 

gerou a negativação ora discutida. Aberto o prazo para o exercício do 

contraditório, para se manifestar quanto as alegações e documentos 

apresentados, a parte autora deixou de apresentar impugnação. Pois bem. 

Da análise dos autos é possível verificar que o ponto controvertido da 

contenda está restrito a efetiva contratação ou não pela parte autora dos 

serviços prestados pela parte ré e da legalidade da negativação realizada 

pela parte ré. Quanto a tal fato de forma específica, a parte ré em defesa, 

afirma que foi contratada pelo autor, porém, não há nos autos nenhuma 

comprovação da dita contratação que gerou a negativação demonstrado 

no extrato anexado à inicial. Para que a ré seja responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal. Analisando os autos verifico que a contestação protocolada no id. 

25994610, a parte ré não acostou aos autos nenhuma prova hábil a 

demonstrar que a parte autora teria, efetivamente realizado o contrato de 

serviços prestados pela parte ré. Destaco que, não é possível afirmar de 

forma inequívoca que de fato a parte autora contratou os serviços da 

parte ré sob o número, fato gerador da inclusão realizada em 21/10/2016, 

pois não há juntado sequer indício de prova para demonstrar eventual 

contrato de prestação de serviços e a legalidade das mencionadas 

cobranças. Logo, diante da afirmação da parte autora de que jamais 

contratou os serviços da ré, que não possui relação jurídica com a ré, e o 

débito objeto da negativação é indevido, tenho que, tal objeto deve ser 

documentalmente comprovado, o que deixou de fazer a parte ré, 

considerando o fato de que não há nos autos nenhum documento hábil 

para afastar a alegação da parte autora. Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito por parte da Ré, nem mesmo fato de 

terceiros, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço, pois não restou demonstrada a segurança de suas contratações, 

ônus que lhe impunha. Comportamento que, por si só, fere a própria 

política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. 

Verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a 

segurança que deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria 

um risco da atividade econômica que não poderia ser transferido ao 

consumidor). Ressalta-se ainda que, neste caso a ré sequer possui 

provas que de fato comprovem a relação jurídica que teria dado origem a 

cobrança. Ou seja, ao negativar indevidamente o nome do autor, a ré 

incorreu de forma inequívoca em falha na prestação do serviço, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, caberia à ré 

provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato foi de forma 

inequívoca contratada pela parte autora, a origem e valor do débito que a 

parte demandante afirma desconhecer, e que não houve o dano 

relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o conjunto 

probatório que se firmou, faz com que denota-se a verossimilhança das 

alegações da parte autora, rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão 

esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que une as 

condutas da ré com os danos sofridos pelo autor, ou seja “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado.” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, OPINO por reconhecer que houve 

falha na prestação do serviço pela ré ao negativar, indevidamente o nome 

da parte autora. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou 

configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o 

nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, 

E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$ 194,54 (cento 

e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), inscrito em 

21/10/2016, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada das negativações aqui discutida, inexigível o débito no valor de R$ 

194,54 (cento e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), 

inscrito em 21/10/2016. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que 

concerne aos danos morais, em razão da negativação indevida, são 

suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, 

acarretando à re a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral 

sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, 

consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – 

Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. Negativação do 

nome da autora em razão de débito de energia elétrica cobrado após a 

desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e pedido de 

desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente para 

declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a Reclamada encaminhou os dados da autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

De outro lado, insta destacar que, a autora possui outras anotações junto 

ao SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes às discutidas na 

presente demanda, assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 

385 do STJ. Porém, ainda que não incida a referida Súmula, a existência 

de outros apontamentos posteriores, como no presente caso, devem 

levados em consideração para fixação do quantum, dentro dos 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Isto porque, tal fato 

interfere de forma direta a extensão do dano, intensidade do sofrimento e 

a gravidade da conduta, que como resultado, impacta a razoabilidade 

necessária para fixar a obrigação indenizatória. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - 

DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o 

cessionário de crédito que não confere de modo adequado os 

documentos comprobatórios da legitimidade do crédito adquirido e 

inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em cadastro de 

inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de crédito 

decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano moral, 

basta a negativação indevida, sendo desnecessária a demonstração do 

prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ não deve ser 

aplicada no caso de as demais negativações do nome do requerente 

serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por danos morais 

deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a indenização se mede 

pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. - 

Se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de vários 

estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. - Recurso provido em parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 
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CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLEITO DE 

REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO 

INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADA 

PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM 

ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É incontroverso o dano 

moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima a cobrança que deu 

ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. Na verdade, a ré 

argui o descabimento da condenação no caso concreto, pois seria o 

demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi comandado em 

19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em razão do ingresso 

desta demanda. Um segundo registro em nome da parte autora ocorreu 

abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de iniciativa da ré. 

Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a sua incidência 

pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior deve ser levada 

em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus próprios 

fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos e 

documentações apresentadas, OPINO pelo afastamento das preliminares 

suscitadas, julgando a lide de forma antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO 

por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo 

autor, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a 

relação de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus 

da prova em favor do autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO 

por declarar inexigível o débito no valor de R$ 194,54 (cento e noventa e 

quatro reais e cinquenta e quatro centavos), inscrito em 21/10/2016. 3. 

Consequentemente, OPINO por condenar a ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios. 4. OPINO por determinar à 

r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada das 

negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, no valor de R$ 

194,54 (cento e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), 

inscrito em 21/10/2016. 5. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral 

sofridos pela parte autora, e por condenar a ré ao pagamento de 

indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (21/10/2016) e a correção monetária a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC 

n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. 

Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1010206-12.2019.811.0001 

POLO ATIVO: EDSON JULIANO DA SILVA ARRUDA POLO PASSIVO: OI 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 

da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO A parte autora em audiência de conciliação, id. 

26070645 pleiteou pelo julgamento antecipado da lide, e a ré afirmou que 

se reportaria a contestação para a produção de provas pretendidas. 

Verifico que o feito se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de 

instrução, considerando que o feito demanda prova meramente 

documental, razão pela qual OPINO para o julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória C/C Indenização 

Por Danos Morais em Decorrência do Ato Ilícito. Em síntese, alega a parte 

autora que teve seu nome negativado indevidamente pela ré, em razão de 

débito no valor de R$ 280,17 (duzentos e oitenta reais e dezessete 

centavos), com inscrição de negativação realizada em 05/04/2019. 

Ressalto que conforme se observa do documento de id. 24484340 esta é 

a única inscrição de negativação em nome do autor. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. (id. 26070644) Em defesa tempestiva (id. 26276449), a parte ré 

defende a existência do débito, e formaliza pedido contraposto. A parte 

autora apresentou impugnação nos id. 26413316, reafirmando que não 

houve relação jurídica e que as telas sistêmicas apresentadas pela parte 

ré não prestam como prova da relação discutida. Da análise dos autos é 

possível verificar que o ponto controvertido da contenda está restrito a 

efetiva contratação ou não pela parte autora dos serviços prestados pela 

parte ré, e da legalidade da negativação realizada . Quanto a tal fato de 

forma específica, a parte ré em defesa, afirma que foi contratada pela 

autora, anexando aos autos telas sistêmicas. Pois bem, passamos a 

análise dos fatos e das provas. Para que a ré seja responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal. Analisando os autos verifico que a ré, à contestação protocolada 

ao id. 26276449, não acostou aos autos nenhuma prova hábil a 

demonstrar que a parte autora teria, efetivamente contratado os serviços 

que a ré afirma ter legitimidade para realizar a cobrança. Destaco que, não 

é possível afirmar de forma inequívoca que de fato a parte autora 

contratou os serviços da parte ré, deixou de apresentar eventual contrato 

de prestação de serviços. Considerando que nada existe nos autos neste 

sentido, que a ré se limitou a apresentar print de telas sistêmicas é de se 

concluir que a contratação não ficou demonstrada, e que todos eventuais 

débitos em decorrência da mesma, também não, logo, deixa de ser aptos a 

surtir os efeitos esperados. Logo, diante da afirmação da parte autora de 

que jamais contratou os serviços da ré, nos termos da Lei, tenho que, tal 

objeto deve ser documentalmente comprovado, o que deixou de fazer a 

parte ré, considerando o fato de que não há nos autos nenhum documento 

hábil para afastar a alegação da parte autora. Ainda sobre o mero relatório 

de chamadas, impossível de vincular a eventual contratação realizada pela 

parte autora, tornando-se as imagens colacionadas a defesa 

demasiadamente frágil para a finalidade pretendida pela parte demandada, 

e ainda, nada prova em relação ao valor especificamente negativado. 

Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito por parte da 

Ré, sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 
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de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Verifica-se o ato ilícito da 

Ré, na negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido ao consumidor). Ressalta-se 

ainda que, neste caso a ré sequer possui provas que de fato comprovem 

a relação jurídica que teria dado origem a cobrança e a legalidade de 

eventual contratação . Ou seja, ao negativar indevidamente o nome da 

parte autora, a ré incorreu de forma inequívoca em falha na prestação do 

serviço, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, 

caberia à ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato foi 

de forma inequívoca contratada pela parte autora, a origem e valor do 

débito que a parte demandante afirma desconhecer, e que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que denota-se a 

verossimilhança das alegações da parte autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas da ré com os danos sofridos pela parte 

autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela 

ré ao negativar, indevidamente o nome da parte autora, sem, contudo, 

sequer comprovar o vínculo contratual entre as partes, e de forma 

inequívoca, a existência e origem do débito ora discutido. Logo, na esfera 

da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do 

artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação 

indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O 

DÉBITO NO VALOR DE R$ R$ 280,17 (duzentos e oitenta reais e 

dezessete centavos), com inscrição de negativação realizada em 

05/04/2019, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada da negativação aqui discutida R$ 280,17 (duzentos e oitenta reais 

e dezessete centavos), com inscrição de negativação realizada em 

05/04/2019. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo 

dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. DA 

ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que concerne aos danos 

morais, em razão da negativação indevida, são suficientes a ensejar a 

exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à re a 

obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, consoante tem decidido 

a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – Reparação de danos materiais e 

morais. Bandeirante. Negativação do nome da autora em razão de débito 

de energia elétrica cobrado após a desocupação do imóvel, respectiva 

comunicação da ré e pedido de desligamento da instalação. Sentença 

parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da dívida e 

condenar a ré à indenização de R$4.000,00 a título de danos morais. 

Inconformismo da ré. Recurso. Sem razão. Alegação recursal de 

impossibilidade de acesso ao medidor do imóvel para que fosse efetivado 

o encerramento da instalação quando a autora realizou o pedido de 

desligamento. Inadmissibilidade. Referida justificativa não escusa a ré da 

não cessação de cobranças em nome da autora, tendo em vista a 

ausência de utilização do serviço após o pedido de desligamento. Pedido 

subsidiário para redução do quantum indenizatório. Impossibilidade. Valor 

fixado em patamar razoável e proporcional, devendo ser levado em conta 

os fins pedagógicos e punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano 

moral. Recurso não provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina 

Miranda de. Recurso inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 

Nov. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há 

evidente violação da boa-fé e indevida exposição da parte autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

às negativações infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, 

demonstrando o dano propriamente dito com a clara negligência da ré, e 

sua falha na prestação do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA 

QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano 

moral, insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para 

o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a parte ré encaminhou os dados da parte autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

Alega a ré que a parte autora deve ser condenada ao pedido contraposto 

apresentado, pretendendo o recebimento do débito ora discutido. A parte 

autora pretendeu a declaração de inexistência do débito que deu origem a 

negativação sofrida afirmando que não teve relação jurídica com a parte 

ré e que na época dos fatos era incapaz nos termos da Lei. A ré não se 

desvencilhou de seu ônus probatório, em razão inclusive de toda a 

fundamentação e conclusão deste julgado, OPINO para que seja rejeitada 

a pretensão da ré no que tange ao pedido contraposto. CONCLUSÃO Isso 

posto, após a análise dos fatos e documentações apresentadas, OPINO 

pelo julgamento da lide de forma antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por 

julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

autora, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a 

relação de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus 

da prova em favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. 

OPINO por declarar inexigível a fatura relativa à dívida no valor no valor de 

R$ 280,17 (duzentos e oitenta reais e dezessete centavos), com inscrição 

de negativação realizada em 05/04/2019. 3. Consequentemente, OPINO 

por condenar a ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios. 4. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada das negativações aqui 

discutidas, mediante SERASA JUD, no valor de R$ 280,17 (duzentos e 

oitenta reais e dezessete centavos), com inscrição de negativação 

realizada em 05/04/2019. 5. OPINO por reconhecer os danos de ordem 

moral sofridos pela parte autora, e por condenar a ré ao pagamento de 

indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (05/04/2019) e a correção monetária a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC 

n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. 

Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

Da análise dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto 

que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15. Verifico que em audiência a parte 

requerente afirmou que se manifestaria em impugnação quanto à 

produção de provas, já aparte requerida, pleiteou pela realização de 

audiência de instrução (id. 26057826). Ressalto que o autor não 

apresentou impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina 

ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual OPINO pelo julgamento 

antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no presente caso não deve ser 

invertido o ônus da prova, por entender que o autor tem plena 

possibilidade de comprovar as suas alegações. Cumpre anotar que é 

pacífico o entendimento de que o caso em comento deve ser analisado 

sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que a parte autora e 

ré se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor esclarecidos no 

artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. E, nesse sentido, entende a 

jurisprudência pátria quanto à relação de consumo existente entre as 

partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao transporte aéreo as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. Procedimento do 

Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 19 Out. 2016. 

Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) Reconhecida a 

incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da parte autora, 

consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do ônus 

probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII 

do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O Autor adquiriu passagens aéreas 

da ré no trecho Cuiabá/MT para Sinop/MT. A previsão de chegada à 

cidade de Sinop/MT era as 13:45h. Registre-se que o autor comprovou 

que havia compromissos profissionais agendados na Cidade de 

Sorriso/MT às 15:00 horas, cidade que fica a cerda de 80km da Cidade de 

Sinop/MT, destino final. Salienta-se que o autor é empresário da dupla 

sertaneja Denner & Douglas e que a dupla possuía agendas de show na 

região, e por isso, no dia 23/08/2019 o autor e os cantores fariam a 

divulgação do evento, com entrevista nas rádios da cidade. Conforme 

comprovado as entrevistas na rádio local estavam agendadas para às 

15h:15min e 16h:15min. No caso vertente, o autor teve seu voo cancelado, 

segundo a parte ré em razão de necessidade de manutenção na 

aeronave. Restou confesso pela parte ré que o atraso foi de 2:25. O 

cerne da questão esta limitado na ocorrência ou não do dano moral 

alegado pelo autor. O autor demonstrou que em razão do cancelamento do 

voo teve prejuízos profissionais. De outro lado, a parte ré afirma que o 

lapso temporal do atraso não atingiu mais de 4 (quatro) horas, razão pela 

qual entende que a parte autora não sofreu dano moral. Importante 

destacar que o autor demonstrou ter sofrido prejuízos profissionais. Em 

que pese a afirmação de que a parte autora não sofreu atraso de mais de 

quatro horas não gerar dano moral, ressalto que o autor teve um atraso de 

02:25 (duas horas e vinte e cinco minutos) e que comprovou de forma 

irrefutável prejuízo profissional suficientemente capaz de gerar dano 

moral. Destaco que o fato da espécie de dano moral ser subjetivo, o lapso 

temporal é apenas um dos fatores para demonstrar a existência do dano, 

tendo a jurisprudência fixado que nos casos acima de quatro horas de 

atraso o dano é presumido, entretanto, tal fato não impede o 

reconhecimento de dano moral quando demonstrada a sua ocorrência em 

razão de atraso, independentemente do tempo de espera em si, pois o 

tempo não é o fator exclusivo para o reconhecimento do dano. Ressalto 

que a parte ré trouxe apenas alegações de que o atraso foi em 

decorrência da necessidade de manutenção na aeronave, deixando de 

instruir os autos com algum documento que demonstrasse que de fato o 

atraso foi decorrente da necessidade de manutenção não programada da 

aeronave, e que a dita manutenção seria uma excludente de ilicitude. A 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade das alegações 

e documentos juntados na inicial. Logo, a responsabilidade da prestadora 

dos serviços é objetiva, in re ipsa, ou seja, comprova-se pela força dos 

próprios fatos e independe de demonstração da extensão dos prejuízos, 

só não cabendo a responsabilização quando a parte ré provar que não 

existiu o defeito alegado, ou que culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, conforme art. 14, § 3º, I e II do CDC. Essas premissas forçam 

reconhecer que a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 1. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR, a título de danos 

morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(23/08/2019) e a correção monetária a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 

9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1008937-35.2019.811.0001 

POLO ATIVO: GISELY DA CRUZ BEZERRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 

54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA PRELIMINARES 

ARGUIDAS DA COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO A ré pleiteia que a inicial 

seja indeferida, questionando quanto ao comprovante de residência 

anexado aos autos. Quanto as possibilidades de indeferimento da petição 

inicial, vejamos o que preceitua o CPC: Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - 

o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as 

prescrições dos arts. 106 e 321 . § 1º Considera-se inepta a petição inicial 

quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. § 2º Nas ações 
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que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, 

de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. O 

apontamento feito pela parte ré, seria o caso tratado no inciso IV, ou seja, 

não atendimento as prescrições do art. 321, in verbis: Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo assim a 

suposta falha processual apontada, ensejaria a intimação da autora para a 

regularização da comprovação de endereço, caso fosse este o cenário 

fático da demanda. Acontece que no id. 24183822 é possível constatar 

que o titular do comprovante de endereço do id. 24184241 é o genitor da 

autora. Logo, entendo que o documento é o suficiente para comprovar o 

endereço da autora, e consequentemente superar a preliminar apontada 

pela ré, considerando que a ré não apresentou qualquer contraprova que 

viesse a desconstituir o documento. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO 

RESISTIDA A ré em sua contestação afirma que não existe pretensão 

resistida. Entende que se a parte autora não buscou solucionar a presente 

lide de forma administrativa, por meio de um dos canais de atendimentos 

da ré, que a demanda deve ser julgada extinta. Cumpre esclarecer que, a 

parte autora não esta vinculada ao dever de sanar conflitos de forma 

administrativa com a ré, tendo em vista que a Constituição Federal 

assegura o direito de ação. Tal direito assegura aos jurisdicionados o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, em razão do qual, no Brasil, 

somente o Poder Judiciário tem jurisdição, sendo inafastável a entrega da 

prestação jurisdicional. Insta esclarecer que o direito de ação é um direito 

autônomo e abstrato, por isso, não se confunde com o direito material que 

se pretende defender. Ressalta-se que a parte autora pretende a 

discussão quanto a negativação realizada pela parte ré, o que está 

comprovado no id. 24184245, logo, satisfeita a existência de prova mínima. 

Desta feita, OPINO por afastar a preliminar arguida em contestação, para 

que seja apreciado o direito material invocado pelas partes. DO EXTRATO 

APRESENTADO A ré pleiteou que a inicial fosse indeferida, questionando a 

idoneidade do extrato apresentado pela parte autora. O artigo 330, I do 

CPC/15, estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, 

ao passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se 

inepta a petição inicial. A eventual fragilidade das provas não está ali 

elencada, podendo subsidiar o julgamento do mérito da contenda, mas não 

sua extinção precoce, razão pela qual OPINO por rejeitar a aludida 

preliminar. Ademais, observo que a ré não apresentou qualquer 

contraprova que viesse a desconstituir o documento e nem mesmo nega a 

existência da negativação, substanciando a sua defesa na alegada 

legalidade do ato discutido. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, 

nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a ré teria 

maior facilidade de comprovar o vínculo contratual e a legitimidade da 

negativação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO A parte autora 

em audiência de conciliação, id. 25778991 pleiteou pelo julgamento 

antecipado da lide, e a ré afirmou que se reportaria a contestação para a 

produção de provas pretendidas. Verifico que o feito se encontra apto 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para 

o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive 

a audiência de instrução, considerando que o feito demanda prova 

meramente documental, razão pela qual OPINO para o julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória 

C/C Indenização Por Danos Morais em Decorrência do Ato Ilícito. Em 

síntese, alega a parte autora que teve seu nome negativado indevidamente 

pela ré, em razão de débito no valor de R$ 131,78 (cento e trinta e um 

reais e setenta e oito centavos), com inscrição de negativação realizada 

em 16/05/2015. Ressalto que conforme se observa do documento de id. 

24184245, a autora possui outras duas negativações. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. (id. 25778991) Em defesa tempestiva (id. 2619347), a parte ré 

defende a existência do débito, e formaliza pedido contraposto. A parte 

autora apresentou impugnação nos id. 26404359, reafirmando que não 

houve relação jurídica e que as telas sistêmicas apresentadas pela parte 

ré não prestam como prova da relação discutida. Antes da análise do 

objeto da demanda propriamente dito, se faz necessário o enfrentamento 

de algumas matérias suscitadas pela ré. A ré alega que a patrona da 

autora possui diversas demandas praticamente idênticas, o que a seu ver 

torna clara a existência de lide temerária por nítida fabricação de 

demandas. Para comprovar a sua alegação, anexou inicial e sentença de 

uma demanda análoga a presente. Ressalta-se que, tal fato deve ser 

apurado e constatado em procedimento próprio, não cabendo a discussão 

nestes autos em específico. Ademais, no caso apresentado para 

comprovar a tese da ré, devo ressaltar que houve apresentação da 

documentação atinente a contratação discutida naquele caso específico, o 

que não aconteceu no presente caso, logo, não há motivos para que 

aquele caso se reflita neste caso. Da análise dos autos é possível 

verificar que o ponto controvertido da contenda está restrito a efetiva 

contratação ou não pela parte autora dos serviços prestados pela parte 

ré, e da legalidade da negativação realizada. Quanto a tal fato de forma 

específica, a parte ré em defesa, afirma que foi contratada pela autora, 

anexando aos autos telas sistêmicas e ainda um relatório de chamadas. 

Pois bem, passamos a análise dos fatos e das provas. Para que a ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que a ré, à contestação 

protocolada ao id. 26019347, não acostou aos autos nenhuma prova hábil 

a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente contratado os 

serviços que a ré afirma ter legitimidade para realizar o pagamento. 

Destaco que, não é possível afirmar de forma inequívoca que de fato a 

parte autora contratou os serviços da parte ré, pois o único documento 

apresentado pela ré com esta finalidade são relatórios de chamadas nos 

quais sequer existe a qualificação da parte autora ou a possibilidade de 

vincular a eventual contrato de prestação de serviços. Quanto ao pedido 

de que o documento seja qualificado como sigiloso, em razão de ausência 

de qualificação da parte, ou ainda, qualquer mecanismo que possa 

vincular o referido documento à autora, e em razão de não haver previsão 

normativa, OPINO pelo indeferimento. Considerando que nada existe nos 

autos neste sentido, que a ré se limitou a apresentar um relatório de 

chamadas é de se concluir que eventual existência de contratação em 

nome da autora é nula, e que todos eventuais débitos em decorrência da 

mesma, também, não estão aptos a surtir os efeitos esperados, devendo 

ser declarado inexistente a relação jurídica e os débitos eventualmente 

existentes. Ainda sobre o mero relatório de chamadas, impossível de 

vincular a eventual contratação realizada pela parte autora, tornando-se 

tal documentação demasiadamente frágil para a finalidade pretendida pela 

parte demandada, e ainda, nada prova em relação ao valor 

especificamente negativado. Assim, não se reconhece eventual exercício 

regular de direito por parte da Ré, sequer atitudes transparentes na 

relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política 

nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. 

Verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a 

segurança que deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria 

um risco da atividade econômica que não poderia ser transferido ao 

consumidor). Ressalta-se ainda que, neste caso a ré sequer possui 

provas que de fato comprovem a relação jurídica que teria dado origem a 

cobrança e a legalidade de eventual contratação . Ou seja, ao negativar 

indevidamente o nome da parte autora, a ré incorreu de forma inequívoca 

em falha na prestação do serviço, que autoriza a responsabilidade 

objetiva do artigo 14 do CDC. E, caberia à ré provar, nos termos do artigo 

14, §3º do CDC, que de fato foi de forma inequívoca contratada pela parte 

autora, a origem e valor do débito que a parte demandante afirma 

desconhecer, e que não houve o dano relacionado ao serviço prestado, 

ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não se vê no 

caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, faz com 

que denota-se a verossimilhança das alegações da parte autora, 

rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, 

vez que presente o nexo causal que une as condutas da ré com os danos 

sofridos pela parte autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de 

causa e efeito entre a conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 
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Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.) Assim, de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação 

do serviço pela ré ao negativar, indevidamente o nome da parte autora, 

sem, contudo, sequer comprovar o vínculo contratual entre as partes, e de 

forma inequívoca, a existência e origem do débito ora discutido. Logo, na 

esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos 

termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria 

negativação indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR 

DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$ 131,78 (cento e trinta 

e um reais e setenta e oito centavos), com inscrição de negativação 

realizada em 16/05/2015, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob 

o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida no valor de R$ 

131,78 (cento e trinta e um reais e setenta e oito centavos), com inscrição 

de negativação realizada em 16/05/2015. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM 

MORAL No que concerne aos danos morais, em razão da negativação 

indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, acarretando à re a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa, consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – 

Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. Negativação do 

nome da autora em razão de débito de energia elétrica cobrado após a 

desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e pedido de 

desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente para 

declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a Reclamada encaminhou os dados da autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

De outro lado, insta destacar que, a autora possui outras anotações junto 

ao SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes às discutidas na 

presente demanda, assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 

385 do STJ. Porém, ainda que não incida a referida Súmula, a existência 

de outros apontamentos posteriores, como no presente caso, devem 

levados em consideração para fixação do quantum, dentro dos 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Isto porque, tal fato 

interfere de forma direta a extensão do dano, intensidade do sofrimento e 

a gravidade da conduta, que como resultado, impacta a razoabilidade 

necessária para fixar a obrigação indenizatória. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - 

DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o 

cessionário de crédito que não confere de modo adequado os 

documentos comprobatórios da legitimidade do crédito adquirido e 

inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em cadastro de 

inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de crédito 

decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano moral, 

basta a negativação indevida, sendo desnecessária a demonstração do 

prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ não deve ser 

aplicada no caso de as demais negativações do nome do requerente 

serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por danos morais 

deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a indenização se mede 

pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. - 

Se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de vários 

estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. - Recurso provido em parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLEITO DE 

REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO 

INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADA 

PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM 

ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É incontroverso o dano 

moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima a cobrança que deu 

ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. Na verdade, a ré 

argui o descabimento da condenação no caso concreto, pois seria o 

demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi comandado em 

19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em razão do ingresso 

desta demanda. Um segundo registro em nome da parte autora ocorreu 

abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de iniciativa da ré. 

Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a sua incidência 

pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior deve ser levada 

em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus próprios 

fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. DO PEDIDO CONTRAPOSTO E DA MULTA POR LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ Alega a ré que a parte autora deve ser condenada ao pedido 

contraposto apresentado, pretendendo o recebimento do débito ora 

discutido e a condenação da parte autora ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé. A ré não se desvencilhou de seu ônus probatório, em 

razão inclusive de toda a fundamentação e conclusão deste julgado, 

OPINO para que seja rejeitada a pretensão da ré no que tange ao pedido 

contraposto. CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos e 

documentações apresentadas, OPINO pelo julgamento da lide de forma 

antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação de consumo 

entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova em favor da 

autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por declarar 

inexigível a fatura relativa à dívida no valor no valor de R$ 131,78 (cento e 

trinta e um reais e setenta e oito centavos), com inscrição de negativação 

realizada em 16/05/2015. 3. Consequentemente, OPINO por condenar a ré 

à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios. 4. 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 
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necessárias para a retirada das negativações aqui discutidas, mediante 

SERASA JUD, no valor de R$ 131,78 (cento e trinta e um reais e setenta e 

oito centavos), com inscrição de negativação realizada em 16/05/2015. 5. 

OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela parte 

autora, e por condenar a ré ao pagamento de indenização, na proporção 

que OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (16/05/2015) e a correção monetária a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ PROCESSO: 1008639-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

ROBERTO SUGA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Verifico 

que em audiência as partes litigantes requereram a realização de 

audiência de instrução. Ressalto que o presente caso versa sob direito de 

comprovação documental, a qual já fora amplamente aberto o momento 

processual para que as partes comprovassem a veracidade de seus 

argumentos. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual OPINO pelo julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A 

ré afirma que no presente caso não deve ser invertido o ônus da prova, 

por entender que o autor tem plena possibilidade de comprovar as suas 

alegações. Cumpre anotar que é pacífico o entendimento de que o caso 

em comento deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do 

Consumidor, já que a parte autora e ré se amoldam aos conceitos de 

consumidor e fornecedor esclarecidos no artigo 2º e 3º do aludido diploma 

legal. E, nesse sentido, entende a jurisprudência pátria quanto à relação 

de consumo existente entre as partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao 

transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. 

Procedimento do Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 

19 Out. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) 

Reconhecida a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da 

parte autora, consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do 

ônus probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 

6º, VIII do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de 

Indenização Por Danos Morais proposta pelo autor em razão de atraso de 

voo. O Autor adquiriu passagens aéreas da ré no trecho Cuiabá/MT- Porto 

Alegre/RS com conexão em Campinas/SP. A previsão de embarque na 

cidade de Campinas/SP era as 12:55h. Registre-se que o autor comprovou 

que havia compromissos profissionais agendados na Cidade de Porto 

Alegre/RS a partir das 17:00 horas. Salienta-se que o autor é integrante do 

Conselho Consultivo da Federação Brasileira de Veículos Antigos e que na 

referida viajem estava com agendamentos para atender aos interesses da 

Federação. Conforme comprovado os compromisso se iniciariam as 17:00 

horas. No caso vertente, o autor teve seu voo cancelado, segundo a parte 

ré em razão de necessidade de manutenção na aeronave. Restou 

confesso pela parte ré o autor apenas decolou para o destino final as 

16:50, o que inviabilizou por completo o cumprimento da agenda do autor. 

O cerne da questão esta limitado na ocorrência ou não do dano moral 

alegado pelo autor. O autor demonstrou que em razão do cancelamento do 

voo teve prejuízos profissionais. De outro lado, a parte ré afirma que o 

lapso temporal do atraso não atingiu mais de 4 (quatro) horas, razão pela 

qual entende que a parte autora não sofreu dano moral. Importante 

destacar que o autor demonstrou ter sofrido prejuízos profissionais. Em 

que pese a afirmação de que a parte autora não sofreu atraso de mais de 

quatro horas não gerar dano moral, ressalto que o autor esteve por mais 

de quatro horas aguardando a nova decolagem por mais de quatro horas. 

Ressalto que não é possível verificar do documentos colacionados pelo 

autor qual de fato foi o atraso do voo no destino final, tendo em vista que 

não consta a comprovação na exordial do horário de previsão de chegada 

à cidade de Porto Alegre. Porém, neste caso, apenas com base nos 

documentos anexados é possível constatar que a decolagem estava 

prevista para as 12:55 e que de fato só foi ocorrer as 16:50. Resta ainda 

confesso pela parte ré um atraso de ao menos 3 (três) horas. Logo, 

considerando as confissões e comprovações dos autos, sobretudo a 

comprovação incontestada pela ré do prejuízo profissional, tenho por 

suficientemente capaz de gerar dano moral. Destaco que o fato da 

espécie de dano moral ser subjetivo, o lapso temporal é apenas um dos 

fatores para demonstrar a existência do dano, tendo a jurisprudência 

fixado que nos casos acima de quatro horas de atraso o dano é 

presumido, entretanto, tal fato não impede o reconhecimento de dano 

moral quando demonstrada a sua ocorrência em razão de atraso, 

independentemente do tempo de espera em si, pois o tempo não é o fator 

exclusivo para o reconhecimento do dano. Ressalto que a parte ré trouxe 

apenas alegações de que o atraso foi em decorrência da necessidade de 

manutenção na aeronave, deixando de instruir os autos com algum 

documento que demonstrasse que de fato o atraso foi decorrente da 

necessidade de manutenção não programada da aeronave, e que a dita 

manutenção seria uma excludente de ilicitude. A parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade das alegações e documentos 

juntados na inicial. Logo, a responsabilidade da prestadora dos serviços é 

objetiva, in re ipsa, ou seja, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos, só não cabendo a 

responsabilização quando a parte ré provar que não existiu o defeito 

alegado, ou que culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme 

art. 14, § 3º, I e II do CDC. Essas premissas forçam reconhecer que a 

procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 1. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR, a título de danos 

morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(26/06/2019) e a correção monetária a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 
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55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 

9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1008910-52.2019.811.0001 Polo 

Ativo: ELIENE CARNEIRO Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DA PRELIMINARES ARGUIDAS AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA A ré em sua contestação afirma que não 

existe pretensão resistida. Entende que se a parte autora não buscou 

solucionar a presente lide de forma administrativa, por meio de um dos 

canais de atendimentos da ré, que a demanda deve ser julgada extinta. 

Cumpre esclarecer que, a parte autora não esta vinculada ao dever de 

sanar conflitos de forma administrativa com a ré, tendo em vista que a 

Constituição Federal assegura o direito de ação. Tal direito assegura aos 

jurisdicionados o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em razão do 

qual, no Brasil, somente o Poder Judiciário tem jurisdição, sendo 

inafastável a entrega da prestação jurisdicional. Insta esclarecer que o 

direito de ação é um direito autônomo e abstrato, por isso, não se 

confunde com o direito material que se pretende defender. Ressalta-se 

que a parte autora pretende a discussão quanto a negativação realizada 

pela parte ré, o que está comprovado no id. 24184245, logo, satisfeita a 

existência de prova mínima. Desta feita, OPINO por afastar a preliminar 

arguida em contestação, para que seja apreciado o direito material 

invocado pelas partes. DO EXTRATO APRESENTADO O Réu pleiteou que a 

inicial fosse indeferida, questionando a idoneidade do extrato apresentado 

pelo Autor à inicial. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a petição 

inicial será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º estabelece 

as hipóteses nas quais considera-se inepta a petição inicial. A eventual 

fragilidade das provas não está ali elencada, podendo subsidiar o 

julgamento do mérito da contenda, mas não sua extinção precoce, razão 

pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. Ademais, observo que o 

Réu não apresentou qualquer contraprova que viesse a desconstituir o 

documento. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA A ré afirma que no presente caso não deve ser invertido o ônus 

da prova, por entender que a autora tem plena possibilidade de comprovar 

as suas alegações. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do 

CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, nos termos 

do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a Ré teria maior 

facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Em audiência de conciliação (id. 25778467) a 

parte reclamada se remeteu a defesa quanto às provas e a . parte 

reclamante requereu o julgamento antecipado da lide. Em contestação a 

parte ré pediu pela realização de produção de audiência de conciliação. 

Ultrapassadas as preliminares, verifico que o feito se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a 

audiência de instrução, considerando que o feito demanda prova 

meramente documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais na qual o autor alega que teve 

seu nome negativado pela Ré, sustentando que tal ato seria indevido, 

afirmou que o valor cobrado é de R$ 99,25 (noventa e nove reais e vinte e 

cinco centavos), cuja origem alega desconhecer, pois nega a relação 

jurídica com a Ré. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. (id. 25778467). A parte ré 

apresentou defesa no id. 26061856, afirmando que houve relação jurídica 

entre as partes, colacionou print de tela sistêmica e relatório de chamadas. 

A parte autora apresentou impugnação nos id. 26403329, reafirmando que 

não houve relação jurídica e que as telas sistêmicas apresentadas pela 

parte ré não prestam como prova da relação discutida. Antes da análise 

do objeto da demanda propriamente dito, se faz necessário o 

enfrentamento de algumas matérias suscitadas pela ré. A ré alega que a 

patrona da autora possui diversas demandas praticamente idênticas, o 

que a seu ver torna clara a existência de lide temerária por nítida 

fabricação de demandas. Ressalta-se que, tal fato deve ser apurado e 

constatado em procedimento próprio, não cabendo a discussão nestes 

autos em específico. Da análise dos autos é possível verificar que o ponto 

controvertido da contenda está restrito a efetiva contratação ou não pela 

parte autora dos serviços prestados pela parte ré, e da legalidade da 

negativação realizada, e sede fato a negativação realizada foi a única ou 

já tinham preexistentes. Pois bem, passamos a análise dos fatos e das 

provas. Para que a ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário 

três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos 

verifico que a ré, à contestação protocolada ao id. 26061856, não acostou 

aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, 

efetivamente contratado os serviços que a ré afirma ter legitimidade para 

realizar o pagamento. Destaco que, não é possível afirmar de forma 

inequívoca que de fato a parte autora contratou os serviços da parte ré, 

pois o único documento apresentado pela ré com esta finalidade são 

relatórios de chamadas nos quais sequer existe a qualificação da parte 

autora ou a possibilidade de vincular a eventual contrato de prestação de 

serviços. Quanto ao pedido de que o documento seja qualificado como 

sigiloso, em razão de ausência de qualificação da parte, ou ainda, 

qualquer mecanismo que possa vincular o referido documento à autora, e 

em razão de não haver previsão normativa, OPINO pelo indeferimento. 

Considerando que nada existe nos autos neste sentido, que a ré se limitou 

a apresentar um relatório de chamadas é de se concluir que eventual 

existência de contratação em nome da autora é nula, e que todos 

eventuais débitos em decorrência da mesma, também, não estão aptos a 

surtir os efeitos esperados, devendo ser declarado inexistente a relação 

jurídica e os débitos eventualmente existentes. Ainda sobre o mero 

relatório de chamadas, impossível de vincular a eventual contratação 

realizada pela parte autora, tornando-se tal documentação 

demasiadamente frágil para a finalidade pretendida pela parte demandada, 

e ainda, nada prova em relação ao valor especificamente negativado. 

Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito por parte da 

Ré, sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Verifica-se o ato ilícito da 

Ré, na negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido ao consumidor). Ressalta-se 

ainda que, neste caso a ré sequer possui provas que de fato comprovem 

a relação jurídica que teria dado origem a cobrança e a legalidade de 

eventual contratação . Ou seja, ao negativar indevidamente o nome da 

parte autora, a ré incorreu de forma inequívoca em falha na prestação do 

serviço, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, 

caberia à ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato foi 

de forma inequívoca contratada pela parte autora, a origem e valor do 

débito que a parte demandante afirma desconhecer, e que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que denota-se a 

verossimilhança das alegações da parte autora, rendendo ensejo ao 
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acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas da ré com os danos sofridos pela parte 

autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela 

ré ao negativar, indevidamente o nome da parte autora, sem, contudo, 

sequer comprovar o vínculo contratual entre as partes, e de forma 

inequívoca, a existência e origem do débito ora discutido. Logo, na esfera 

da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do 

artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação 

indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 99,25 (noventa e nove reais e vinte e cinco 

centavos), com inscrição de negativação realizada em 30/07/2019, bem 

como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena 

de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida 99,25 (noventa e nove reais e vinte e cinco 

centavos), com inscrição de negativação realizada em 30/07/2019. 

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados 

da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. DA ANÁLISE 

DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que concerne aos danos morais, em 

razão da negativação indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação 

dos sentimentos do homem médio, acarretando à re a obrigação de 

indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por 

reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, consoante tem decidido a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO – Reparação de danos materiais e 

morais. Bandeirante. Negativação do nome da autora em razão de débito 

de energia elétrica cobrado após a desocupação do imóvel, respectiva 

comunicação da ré e pedido de desligamento da instalação. Sentença 

parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da dívida e 

condenar a ré à indenização de R$4.000,00 a título de danos morais. 

Inconformismo da ré. Recurso. Sem razão. Alegação recursal de 

impossibilidade de acesso ao medidor do imóvel para que fosse efetivado 

o encerramento da instalação quando a autora realizou o pedido de 

desligamento. Inadmissibilidade. Referida justificativa não escusa a ré da 

não cessação de cobranças em nome da autora, tendo em vista a 

ausência de utilização do serviço após o pedido de desligamento. Pedido 

subsidiário para redução do quantum indenizatório. Impossibilidade. Valor 

fixado em patamar razoável e proporcional, devendo ser levado em conta 

os fins pedagógicos e punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano 

moral. Recurso não provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina 

Miranda de. Recurso inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 

Nov. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há 

evidente violação da boa-fé e indevida exposição da parte autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

às negativações infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, 

demonstrando o dano propriamente dito com a clara negligência da ré, e 

sua falha na prestação do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA 

ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL Analisando o pleito pela 

reparação de danos morais, tem-se que apesar do apontamento dos 

dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que a ré não 

conseguiu demonstrar, constituir falha na prestação o serviço, no caso 

em espeque, não há como se reconhecer danos morais propriamente 

ditos. Isso porque o próprio extrato apresentado pala parte ré na 

contestação é possível constatar que em 20/05/2019 a autora havia sido 

negativa por outra empresa no cadastro SERASA. Insta esclarecer que tal 

apontamento não aparece no extrato anexado na exordial em razão do 

mesmo ter sido retirado do sistema do SPC. Ou seja, à época do 

lançamento da negativação aqui discutida (30/07/2019), a parte Autora já 

tinha negativação anterior em seu nome, datada de 20/05/2019. Sendo 

assim, em razão da previsão contida na súmula 385 do STJ, não há que se 

falar em dano moral. Desse modo, a improcedência da pretensão 

indenizatória se impõe, pois, restando comprovado que havia anotação 

preexistente do nome do consumidor nos órgãos de proteção inexiste 

dano moral a ser indenizado, a teor do enunciado sumular nº 385, do 

Superior Tribunal de Justiça: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesse sentido, cito jurisprudência da Turma Recursal do nosso estado: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. A parte Recorrente teve seu 

nome inscrito indevidamente em SERASA. Diante da ausência de provas 

acerca da legitimidade da restrição, a sentença julgou parcialmente 

procedente a pretensão inicial, apenas para declarar a inexigibilidade do 

débito, julgando, porém, improcedente o pleito de indenização por danos 

morais em razão da existência de outras restrições preexistentes, 

aplicando- se o teor da Súmula 385 do STJ ao presente caso. (MORAES, 

Marcelo Sebastião Prado de. Procedimento do Juizado Especial Cível 

341162420158110002/2017. J. em 10 Maio 2017. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Maio 2017.) E, havendo, pois, inscrição 

prévia do nome do consumidor nos órgãos de proteção, inexiste o abalo 

de crédito, porquanto o nome já se encontrava restrito no comércio 

quando realizada a inscrição que ora se discute, razão pela qual OPINO 

pelo indeferimento dos danos morais. CONCLUSÃO Isso posto, após a 

análise dos fatos e documentações apresentadas, OPINO pelo 

afastamento das preliminares suscitadas e, NO MERITO: 1. OPINO por 

julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela Autora, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação 

de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova 

em favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por 

declarar inexigível a fatura relativa às dívidas no valor de R$ 99,25 

(noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) inscrito em 30/07/2019; 3. 

Consequentemente, OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios. 4. OPINO por determinar à 

r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada das 

negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, no valor R$ 99,25 

(noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) inscrito em 30/07/2019; 5. 

OPINO por reconhecer a inexistência de danos morais em razão da súmula 

385 do STJ. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – 

MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1010113-49.2019.811.0001 Reclamante: 

EMMILLY KALLINY FORTUNATO Reclamada: IUNI EDUCACIONAL LTDA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem preliminares suscitadas pela Ré. DO 

MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Em audiência, conforme 

termo de id. 26054318, as partes se reportam a contestação e 

impugnação quanto às provas. Analisando o processo, verifico que se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 

do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma 

legal. DA RELAÇÃO DE CONSUMO No caso, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, consoante 

artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos 
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legislação de consumo, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, 

VIII. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação 

Declaratória e Indenizatória por Cobrança Indevida C/C Pedido Liminar. 

Pleiteia a Autora indenização por danos morais em razão de cobranças 

realizadas pela ré, que impedem o acesso ao portal do aluna, a lista de 

chamadas e ainda, a realização de provas e atividades. Afirma a autora 

que realizou um parcelamento perante a instituição de ensino, e que os 

valores cobrados nas mensalidades de março, julho e setembro de 2019 

são abusivos, e extrapolam os limites pactuados. Conforme se observa do 

id. 25310418, foi deferido o pedido de antecipação de tutela, determinando 

a suspensão dos débitos ora discutidos até a análise do mérito, bem 

como, que a ré se abstivesse de bloquear acesso ao sistema online da 

instituição que prejudicasse a autora, sob pena de multa fixa no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). A parte ré apresentou contestação no id. 

26153618, afirmando que as cobranças são legítimas e no id. 25840629 

pretendeu a demonstração do cumprimento da liminar, demonstrando que 

a autora estaria então matriculada no curso de Direito. A ré defende que 

os valores cobrados estão em conformidade com o pactuado no PEP 

firmado, e juntou aos autos no id 26153622 cópia do documento assinado 

pela autora. Oportunizada a conciliação (id 26054318), as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. O ponto 

controvertido da contenda encontra fundamento justamente em suposto 

débito, cujo o valor a autora desconhece, e a ré por sua vez, afirma ser 

oriundo de parcelamento firmado entre as partes. E, dessa relação 

contratual controvertida, teriam surgidos os débitos pleiteados pela autora, 

de ordem moral. Importa consignar que a autora não nega o vínculo 

propriamente dito entre as partes, nem mesmo a matricula em vigência ou 

a negociação de mensalidades, mas o valor do débito especificamente, 

cobrado pela parte ré. Analisando os autos verifico que a ré anexou aos 

autos contrato de parcelamento firmado, no qual é possível constatar que 

foram negociadas as mensalidades de 2019.1, sendo que 50% dos 

valores seriam então cobrados posteriormente (a partir de 2021, a saber). 

Insta ressaltar que houve antecipação de tutela determinando a 

suspensão dos débitos ora discutidos até a análise do mérito, bem como, 

que a ré se abstivesse de bloquear acesso ao sistema online da 

instituição que prejudicasse a autora, sob pena de multa fixa no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). Da análise o documento anexado pela ré no 

id. 26153621 é possível constatar que os valores continuam aberto no 

sistema da ré, o que comprova a verossimilhança da alegação da autora 

em impugnação de que ainda continua sem acesso aos sistemas da ré. 

Ademais, ao demonstrar o cumprimento da liminar no id.25840629, a ré 

apenas demonstrou a regularização da matrícula, o que não esgota o 

objeto da antecipação de tutela deferida. Deste norte, confirmo 

integralmente a antecipação de tutela deferida, e considerando a 

informação apresentada na impugnação, e a comprovação deficiente 

apresentada pela ré, OPINO par majorar a multa fixa determinada outrora 

para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) caso a ré continue não acatando 

integralmente o comando judicial, o que faço com fulcro no art. 537 do 

CPC, caso a requerida insista em transgredir a determinação judicial, sem 

prejuízo de incorrer em crime de desobedecia (CP, art. 330). Sendo assim, 

OPINO para que a ré seja compelida ao pagamento da multa fixada no 

valor de R$ 2.000,00, e caso mantenha o descumprimento ora verificado, 

que seja compelida ao pagamento da majoração da multa fixa, no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Passando a análise do parcelamento 

firmado, insta destacar que, a patê ré em defesa afirmou que a autora ao 

firmar o PEP 30 – ou novo PEP – teria renegociado débitos pretéritos. 

Afirma a ré que: “Ocorre que no período letivo anterior, 2019/1, a aluna 

aderiu a um novo aditivo na IES denominado novo PEP, a fim de saldar os 

valores que seriam da sua cota parte, nos termos constantes no contrato 

anexo. Desse modo, os valores das mensalidades foram baixados e o 

novo parcelamento aderido lançado no extrato financeiro. (pag. 4 da 

contestação)”. Do quadro apontado pela ré, é possível verificar que as 

mensalidades discutidas teriam o valor oscilante entre R$ 508,01 

(quinhentos e oito reais e um centavo) e R$ 635,00 (seis centos e trinta e 

cinco reais). Da análise das cobranças anexadas pela parte autora no id. 

24454570 é possível verificar que a instituição de ensino permaneceu 

realizando a cobrança do PEP 30 e ainda do PEP/MGP, o que fez com que 

os valores pactuados fossem em muito extrapolados. Assim, não se 

reconhece eventual exercício regular de direito pela ré, que excluiria o ato 

ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com a 

consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Tendo em vista que, 

o contrário do alegado na contestação, o fato da autora ter aderido ao PEP 

30 não baixou automaticamente os débitos oriundos das mensalidades. 

Logo, tem-se que da defesa da Ré, extraem-se alegações genéricas, que 

não desconstituem, extinguem ou modificam as alegações da autora, 

sequer legitima a exclusão da autora ao portal de serviços educacionais 

da ré. De outro lado, insta destacar eu a parte ré não logrou êxito na 

comprovação da legitimidade das cobranças ora contestadas. 

Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar 

com a consumidora, seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não 

lhe propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação 

consumerista, e bloquear o acesso da autora aos serviços, 

comprometendo a conclusão do semestre. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não 

houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva 

do consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal 

que une as condutas da Ré com os danos sofridos pela Autora. Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo 

fornecedor ao impedir acesso ao sistema online, a realização de provas e 

atividades educacionais, por débito cujo montante e a origem não 

conseguiu demonstrar, não lhe propiciando a segurança necessária, e, 

ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil a mitigar os danos 

causados. Quanto ao pedido de ressarcimento em dobro, OPINO pelo 

indeferimento, vez que para a sua aplicação, deve ser demonstrado, além 

da cobrança indevida, o efetivo desembolso do valor, para que o mesmo 

possa ser considerado indébito e ser repetido. Assim, OPINO por 

reconhecer como devido o valor de R$ 1.921,59 (na proporção de R$ 

690,97 referente à março/2019, 615,31 referente À julho/2019 e R$ 615,31 

referente à setembro de 2019, e consequentemente para declarar a 

inexistência parcial do débito objeto da inicial, no importe de R$ 3.111,26 

(três mil cento e onze reais e vinte e seis centavos) DOS DANOS MORAIS 

Quanto ao dano moral, uma vez comprovado que a cobrança realizada 

pela parte ré foi abusiva, extrapolando os limites contratados, enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa, quando é cristalino que o fato 

danoso ocorreu em consequência do ato ilícito da Ré. Deve-se ressaltar 

que, ainda que a autora não tenha sido negativada, é fato incontroverso 

que houveram diversas cobranças indevidas, e que a mesma sofreu 

sanções na instituição por estar inadimplente com as mensalidades do 

curso contratado. E, nesses moldes, tem-se que o dano moral é in re ipsa, 

e o nexo causal necessário, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de 

causa e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.), está fartamente demonstrado com a negativação indevida. Assim, no 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. No caso, 

considerando esses elementos, OPINO por fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio da ofensora de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes, sem preliminares suscitadas pela Ré, OPINO, no MRITO para: 1. 

Reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova 

em favor da Autora, nos termos do artigo 6º VIII do CDC; 2. Para que a ré 

seja compelida ao pagamento da multa fixada no valor de R$ 2.000,00, e 

caso mantenha o descumprimento ora verificado, que seja compelida ao 

pagamento da majoração da multa fixa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
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reais), sem prejuízo da análise de ato criminoso de desobediência; 3. 

OPINO pela declaração de inexistência parcial do débito ora discutido, 

reconhecendo como legítimos os valores cobrados no importe de R$ 

690,97 referente à março/2019; R$ 615,31 referente à julho/2019 e R$ 

615,31 referente à setembro de 2019, e consequentemente para declarar 

a inexistência parcial do débito objeto da inicial, no importe de R$ 3.111,26 

(três mil cento e onze reais e vinte e seis centavos) 4. Quanto ao pedido 

de ressarcimento em dobro, OPINO pelo indeferimento, vez que para a sua 

aplicação, deve ser demonstrado, além da cobrança indevida, o efetivo 

desembolso do valor, para que o mesmo possa ser considerado indébito e 

ser repetido; 5. OPINO por condenar a Ré em ressarcir a Autora, à título de 

danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC 

a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – 

MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1010254-68.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: JURANDY LUCAS DE SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DA PRELIMINARES ARGUIDAS AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO A ré pleiteia que a inicial seja 

indeferida, questionando quanto ao comprovante de residência anexado 

aos autos. Quanto as possibilidades de indeferimento da petição inicial, 

vejamos o que preceitua o CPC: Art. 330. A petição inicial será indeferida 

quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor 

carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos 

arts. 106 e 321 . § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe 

faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - 

da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver 

pedidos incompatíveis entre si. § 2º Nas ações que tenham por objeto a 

revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de 

alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na 

petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na 

hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados. O apontamento feito pela parte ré, seria o caso 

tratado no inciso IV, ou seja, não atendimento as prescrições do art. 321, 

in verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Art. 320. 

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Sendo assim a suposta falha processual apontada, 

ensejaria a intimação do autor para a regularização da comprovação de 

endereço, caso fosse este o cenário fático da demanda. Logo, não existe 

óbice para o recebimento do comprovante de residência, tendo em visa 

que, como se constata no id. 24495285 o autor é genitor da titular do 

comprovante de residência, razão pela qual tenho que o documento é o 

suficiente para comprovar o endereço do autor, e consequentemente 

superar a preliminar apontada pela ré, considerando que a ré não 

apresentou qualquer contraprova que viesse a desconstituir o documento. 

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A ré em sua contestação afirma 

que não existe pretensão resistida. Entende que se a parte autora não 

buscou solucionar a presente lide de forma administrativa, por meio de um 

dos canais de atendimentos da ré, que a demanda deve ser julgada 

extinta. Cumpre esclarecer que, a parte autora não esta vinculada ao 

dever de sanar conflitos de forma administrativa com a ré, tendo em vista 

que a Constituição Federal assegura o direito de ação. Tal direito assegura 

aos jurisdicionados o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em razão 

do qual, no Brasil, somente o Poder Judiciário tem jurisdição, sendo 

inafastável a entrega da prestação jurisdicional. Insta esclarecer que o 

direito de ação é um direito autônomo e abstrato, por isso, não se 

confunde com o direito material que se pretende defender. Ressalta-se 

que a parte autora pretende a discussão quanto a negativação realizada 

pela parte ré, o que está comprovado no id. 24495285, logo, satisfeita a 

existência de prova mínima. Desta feita, OPINO por afastar a preliminar 

arguida em contestação, para que seja apreciado o direito material 

invocado pelas partes. PRESCRIÇÃO A parte ré afirma que a pretensão da 

parte autora está encoberta pelo manto prescricional, suscitando deste 

norte, que este juízo reconheça a alegada prescrição trienal. O termo 

inicial para a contagem da prescrição não é a data da inclusão dos dados 

da parte reclamante no órgão restritivo de crédito, mas sim a data do 

conhecimento pela autora sobre a negativação – Teoria da “actio nata” – 

ação ajuizável. Segundo o princípio da “actio nata”, a ação só nasce para 

o titular do direito vulnerado quando este toma ciência da lesão daí 

decorrente, iniciando-se a partir de então, o curso do prazo prescricional. 

Assim, não há que se falar em prescrição, considerando que se presume 

que o reclamante tenha ajuizado a presente reclamação tão logo tomou 

conhecimento da negativação. DO EXTRATO APRESENTADO A ré pleiteou 

que a inicial fosse indeferida, questionando a idoneidade do extrato 

apresentado pela parte autora. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a 

petição inicial será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º 

estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a petição inicial. A 

eventual fragilidade das provas não está ali elencada, podendo subsidiar o 

julgamento do mérito da contenda, mas não sua extinção precoce, razão 

pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. Ademais, observo que a 

ré não apresentou qualquer contraprova que viesse a desconstituir o 

documento e nem mesmo nega a existência da negativação, 

substanciando a sua defesa na alegada legalidade do ato discutido. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A ré 

afirma que no presente caso não deve ser invertido o ônus da prova, por 

entender que a parte autora tem plena possibilidade de comprovar as suas 

alegações. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, 

razão pela qual devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, nos termos 

do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a ré teria maior 

facilidade de comprovar o vínculo contratual e a legitimidade da 

negativação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Em audiência de 

conciliação, id. 26072039, a parte reclamante esclareceu que se 

manifestaria em impugnação quanto a pretensão de produção de provas e 

a reclamada requereu audiência de instrução e julgamento. Ultrapassadas 

as preliminares, verifico que o feito se encontra apto para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de 

instrução, considerando que o feito demanda prova meramente 

documental, razão pela qual OPINO para o julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DO PEDIDO DE 

DESCONSIDERAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO A parte 

autora no id. 26047732 pleiteou pela desistência da ação. Em que pese a 

identificação precisa da presente demanda, com a indicação das partes, a 
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numeração única e o endereçamento a este juízo, deixo de acolher em 

razão do pedido protocolado imediatamente depois, pedindo a 

desconsideração da desistência, por ter sido feita em razão de um 

equívoco do patrono. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Danos Morais. Em 

síntese, alega a parte autora que teve seu nome negativado indevidamente 

pela ré no valor de R$ 58,21 (cinquenta e oito reais e vinte e um 

centavos), inscrito em 29/04/2016. Ressalto que o autor foi novamente 

negativado em 03/11/2016 por outra empresa, conforme documento de id 

24495285. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. (id. 26072039) Em defesa 

tempestiva (id. 26291411), a parte ré defende a existência do débito, e 

formalizou pedido contraposto pleiteou pela condenação do autor ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, e em caso de eventual 

condenação, pretendeu a aplicação da súmula 385 do STJ. A parte autora 

apresentou impugnação no id. 26294766, reafirmando que não houve 

relação jurídica e que as telas sistêmicas apresentadas pela parte ré não 

prestam como prova da relação discutida, e que a outra negativação em 

nome do autor está sendo objeto de insurgência judicial. Da análise dos 

autos é possível verificar que o ponto controvertido da contenda está 

restrito a efetiva contratação ou não pela parte autora dos serviços 

prestados pela parte ré. Quanto a tal fato de forma específica, a parte ré 

em defesa, afirma que foi contratada pela autora, anexando aos autos 

telas sistêmicas e ainda um relatório de chamadas. Pois bem, passamos a 

análise dos fatos e das provas. Para que a ré seja responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal. Analisando os autos verifico que a ré, à contestação protocolada 

ao id. 26291411, não acostou aos autos nenhuma prova hábil a 

demonstrar que a parte autora teria, efetivamente contratado os serviços 

que a ré afirma ter legitimidade para realizar o pagamento. Destaco que, 

não é possível afirmar de forma inequívoca que de fato a parte autora 

contratou os serviços da parte ré, pois o único documento apresentado 

pela ré com esta finalidade são relatórios de chamadas nos quais sequer 

existe a qualificação da parte autora ou a possibilidade de vincular a 

eventual contrato de prestação de serviços. Quanto ao pedido de que o 

documento seja qualificado como sigiloso, em razão de ausência de 

qualificação da parte, ou ainda, qualquer mecanismo que possa vincular o 

referido documento à autora, e em razão de não haver previsão 

normativa, OPINO pelo indeferimento. Considerando que nada existe nos 

autos neste sentido, que a ré se limitou a apresentar um relatório de 

chamadas é de se concluir que eventual existência de contratação em 

nome da autora é nula, e que todos eventuais débitos em decorrência da 

mesma, também, não estão aptos a surtir os efeitos esperados, devendo 

ser declarado inexistente a relação jurídica e os débitos eventualmente 

existentes. Ainda sobre o mero relatório de chamadas, impossível de 

vincular a eventual contratação realizada pela parte autora, tornando-se 

tal documentação demasiadamente frágil para a finalidade pretendida pela 

parte demandada, e ainda, nada prova em relação ao valor 

especificamente negativado. Assim, não se reconhece eventual exercício 

regular de direito por parte da Ré, sequer atitudes transparentes na 

relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política 

nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. 

Verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a 

segurança que deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria 

um risco da atividade econômica que não poderia ser transferido ao 

consumidor). Ressalta-se ainda que, neste caso a ré sequer possui 

provas que de fato comprovem a relação jurídica que teria dado origem a 

cobrança e a legalidade de eventual contratação . Ou seja, ao negativar 

indevidamente o nome da parte autora, a ré incorreu de forma inequívoca 

em falha na prestação do serviço, que autoriza a responsabilidade 

objetiva do artigo 14 do CDC. E, caberia à ré provar, nos termos do artigo 

14, §3º do CDC, que de fato foi de forma inequívoca contratada pela parte 

autora, a origem e valor do débito que a parte demandante afirma 

desconhecer, e que não houve o dano relacionado ao serviço prestado, 

ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não se vê no 

caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, faz com 

que denota-se a verossimilhança das alegações da parte autora, 

rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, 

vez que presente o nexo causal que une as condutas da ré com os danos 

sofridos pela parte autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de 

causa e efeito entre a conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.) Assim, de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação 

do serviço pela ré ao negativar, indevidamente o nome da parte autora, 

sem, contudo, sequer comprovar o vínculo contratual entre as partes, e de 

forma inequívoca, a existência e origem do débito ora discutido. Logo, na 

esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos 

termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria 

negativação indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR 

DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$ 58,21 (cinquenta e 

oito reais e vinte e um centavos), inscrito em 29/04/2016, bem como a 

nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa 

fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a 

adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida no valor de R$ 58,21 (cinquenta e oito reais e vinte e um 

centavos), inscrito em 29/04/2016. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM 

MORAL No que concerne aos danos morais, em razão da negativação 

indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, acarretando à re a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa, consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – 

Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. Negativação do 

nome da autora em razão de débito de energia elétrica cobrado após a 

desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e pedido de 

desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente para 

declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Em que pese a 

alegação do autor quanto a existência de demanda para discutir a 

legitimidade da outra negativação existente, insta destacar que não há 

nestes autos nenhuma comprovação do alegado, razão pela qual não 

merece acolhimento. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da autora indevidamente aos anais de proteção ao crédito, 

restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências. De outro lado, insta destacar que, a 

autora possui outras anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, todas 

são supervenientes às discutidas na presente demanda, assim, não há 

que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Porém, ainda que não 

incida a referida Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, 
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como no presente caso, devem levados em consideração para fixação do 

quantum, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Isto porque, tal fato interfere de forma direta a extensão do dano, 

intensidade do sofrimento e a gravidade da conduta, que como resultado, 

impacta a razoabilidade necessária para fixar a obrigação indenizatória. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL - 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. DO PEDIDO CONTRAPOSTO E DA MULTA POR LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Alega a ré que a parte autora deve ser condenada ao pedido 

contraposto apresentado, pretendendo o recebimento do débito ora 

discutido. A parte autora pretendeu a declaração de inexistência do débito 

que deu origem a negativação sofrida afirmando que não teve relação 

jurídica com a parte ré e que na época dos fatos era incapaz nos termos 

da Lei. A ré não se desvencilhou de seu ônus probatório, em razão 

inclusive de toda a fundamentação e conclusão deste julgado, OPINO para 

que seja rejeitada a pretensão da ré no que tange ao pedido contraposto. 

CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos e documentações 

apresentadas, OPINO pelo afastamento das preliminares suscitadas, 

julgando a lide de forma antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação 

de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova 

em favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por 

declarar inexigível a fatura relativa à dívida no valor de R$ 58,21 

(cinquenta e oito reais e vinte e um centavos), inscrito em 29/04/2016. 3. 

Consequentemente, OPINO por condenar a ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios. 4. OPINO por determinar à 

r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada das 

negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, no valor de R$ 

58,21 (cinquenta e oito reais e vinte e um centavos), inscrito em 

29/04/2016. 5. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos 

pela parte autora, e por condenar a ré ao pagamento de indenização, na 

proporção que OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (29/04/2016) e a correção monetária a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito NÚMERO DO PROCESSO: 1010254-68.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: JURANDY LUCAS DE SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DA PRELIMINARES ARGUIDAS AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO A ré pleiteia que a inicial seja 

indeferida, questionando quanto ao comprovante de residência anexado 

aos autos. Quanto as possibilidades de indeferimento da petição inicial, 

vejamos o que preceitua o CPC: Art. 330. A petição inicial será indeferida 

quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor 

carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos 

arts. 106 e 321 . § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe 

faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - 

da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver 

pedidos incompatíveis entre si. § 2º Nas ações que tenham por objeto a 

revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de 

alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na 

petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na 

hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados. O apontamento feito pela parte ré, seria o caso 

tratado no inciso IV, ou seja, não atendimento as prescrições do art. 321, 

in verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Art. 320. 

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Sendo assim a suposta falha processual apontada, 

ensejaria a intimação do autor para a regularização da comprovação de 

endereço, caso fosse este o cenário fático da demanda. Logo, não existe 

óbice para o recebimento do comprovante de residência, tendo em visa 

que, como se constata no id. 24495285 o autor é genitor da titular do 

comprovante de residência, razão pela qual tenho que o documento é o 

suficiente para comprovar o endereço do autor, e consequentemente 

superar a preliminar apontada pela ré, considerando que a ré não 

apresentou qualquer contraprova que viesse a desconstituir o documento. 

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A ré em sua contestação afirma 

que não existe pretensão resistida. Entende que se a parte autora não 

buscou solucionar a presente lide de forma administrativa, por meio de um 

dos canais de atendimentos da ré, que a demanda deve ser julgada 

extinta. Cumpre esclarecer que, a parte autora não esta vinculada ao 

dever de sanar conflitos de forma administrativa com a ré, tendo em vista 

que a Constituição Federal assegura o direito de ação. Tal direito assegura 
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aos jurisdicionados o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em razão 

do qual, no Brasil, somente o Poder Judiciário tem jurisdição, sendo 

inafastável a entrega da prestação jurisdicional. Insta esclarecer que o 

direito de ação é um direito autônomo e abstrato, por isso, não se 

confunde com o direito material que se pretende defender. Ressalta-se 

que a parte autora pretende a discussão quanto a negativação realizada 

pela parte ré, o que está comprovado no id. 24495285, logo, satisfeita a 

existência de prova mínima. Desta feita, OPINO por afastar a preliminar 

arguida em contestação, para que seja apreciado o direito material 

invocado pelas partes. PRESCRIÇÃO A parte ré afirma que a pretensão da 

parte autora está encoberta pelo manto prescricional, suscitando deste 

norte, que este juízo reconheça a alegada prescrição trienal. O termo 

inicial para a contagem da prescrição não é a data da inclusão dos dados 

da parte reclamante no órgão restritivo de crédito, mas sim a data do 

conhecimento pela autora sobre a negativação – Teoria da “actio nata” – 

ação ajuizável. Segundo o princípio da “actio nata”, a ação só nasce para 

o titular do direito vulnerado quando este toma ciência da lesão daí 

decorrente, iniciando-se a partir de então, o curso do prazo prescricional. 

Assim, não há que se falar em prescrição, considerando que se presume 

que o reclamante tenha ajuizado a presente reclamação tão logo tomou 

conhecimento da negativação. DO EXTRATO APRESENTADO A ré pleiteou 

que a inicial fosse indeferida, questionando a idoneidade do extrato 

apresentado pela parte autora. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a 

petição inicial será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º 

estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a petição inicial. A 

eventual fragilidade das provas não está ali elencada, podendo subsidiar o 

julgamento do mérito da contenda, mas não sua extinção precoce, razão 

pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. Ademais, observo que a 

ré não apresentou qualquer contraprova que viesse a desconstituir o 

documento e nem mesmo nega a existência da negativação, 

substanciando a sua defesa na alegada legalidade do ato discutido. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A ré 

afirma que no presente caso não deve ser invertido o ônus da prova, por 

entender que a parte autora tem plena possibilidade de comprovar as suas 

alegações. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, 

razão pela qual devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, nos termos 

do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a ré teria maior 

facilidade de comprovar o vínculo contratual e a legitimidade da 

negativação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Em audiência de 

conciliação, id. 26072039, a parte reclamante esclareceu que se 

manifestaria em impugnação quanto a pretensão de produção de provas e 

a reclamada requereu audiência de instrução e julgamento. Ultrapassadas 

as preliminares, verifico que o feito se encontra apto para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de 

instrução, considerando que o feito demanda prova meramente 

documental, razão pela qual OPINO para o julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DO PEDIDO DE 

DESCONSIDERAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO A parte 

autora no id. 26047732 pleiteou pela desistência da ação. Em que pese a 

identificação precisa da presente demanda, com a indicação das partes, a 

numeração única e o endereçamento a este juízo, deixo de acolher em 

razão do pedido protocolado imediatamente depois, pedindo a 

desconsideração da desistência, por ter sido feita em razão de um 

equívoco do patrono. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Danos Morais. Em 

síntese, alega a parte autora que teve seu nome negativado indevidamente 

pela ré no valor de R$ 58,21 (cinquenta e oito reais e vinte e um 

centavos), inscrito em 29/04/2016. Ressalto que o autor foi novamente 

negativado em 03/11/2016 por outra empresa, conforme documento de id 

24495285. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. (id. 26072039) Em defesa 

tempestiva (id. 26291411), a parte ré defende a existência do débito, e 

formalizou pedido contraposto pleiteou pela condenação do autor ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, e em caso de eventual 

condenação, pretendeu a aplicação da súmula 385 do STJ. A parte autora 

apresentou impugnação no id. 26294766, reafirmando que não houve 

relação jurídica e que as telas sistêmicas apresentadas pela parte ré não 

prestam como prova da relação discutida, e que a outra negativação em 

nome do autor está sendo objeto de insurgência judicial. Da análise dos 

autos é possível verificar que o ponto controvertido da contenda está 

restrito a efetiva contratação ou não pela parte autora dos serviços 

prestados pela parte ré. Quanto a tal fato de forma específica, a parte ré 

em defesa, afirma que foi contratada pela autora, anexando aos autos 

telas sistêmicas e ainda um relatório de chamadas. Pois bem, passamos a 

análise dos fatos e das provas. Para que a ré seja responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal. Analisando os autos verifico que a ré, à contestação protocolada 

ao id. 26291411, não acostou aos autos nenhuma prova hábil a 

demonstrar que a parte autora teria, efetivamente contratado os serviços 

que a ré afirma ter legitimidade para realizar o pagamento. Destaco que, 

não é possível afirmar de forma inequívoca que de fato a parte autora 

contratou os serviços da parte ré, pois o único documento apresentado 

pela ré com esta finalidade são relatórios de chamadas nos quais sequer 

existe a qualificação da parte autora ou a possibilidade de vincular a 

eventual contrato de prestação de serviços. Quanto ao pedido de que o 

documento seja qualificado como sigiloso, em razão de ausência de 

qualificação da parte, ou ainda, qualquer mecanismo que possa vincular o 

referido documento à autora, e em razão de não haver previsão 

normativa, OPINO pelo indeferimento. Considerando que nada existe nos 

autos neste sentido, que a ré se limitou a apresentar um relatório de 

chamadas é de se concluir que eventual existência de contratação em 

nome da autora é nula, e que todos eventuais débitos em decorrência da 

mesma, também, não estão aptos a surtir os efeitos esperados, devendo 

ser declarado inexistente a relação jurídica e os débitos eventualmente 

existentes. Ainda sobre o mero relatório de chamadas, impossível de 

vincular a eventual contratação realizada pela parte autora, tornando-se 

tal documentação demasiadamente frágil para a finalidade pretendida pela 

parte demandada, e ainda, nada prova em relação ao valor 

especificamente negativado. Assim, não se reconhece eventual exercício 

regular de direito por parte da Ré, sequer atitudes transparentes na 

relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política 

nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. 

Verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a 

segurança que deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria 

um risco da atividade econômica que não poderia ser transferido ao 

consumidor). Ressalta-se ainda que, neste caso a ré sequer possui 

provas que de fato comprovem a relação jurídica que teria dado origem a 

cobrança e a legalidade de eventual contratação . Ou seja, ao negativar 

indevidamente o nome da parte autora, a ré incorreu de forma inequívoca 

em falha na prestação do serviço, que autoriza a responsabilidade 

objetiva do artigo 14 do CDC. E, caberia à ré provar, nos termos do artigo 

14, §3º do CDC, que de fato foi de forma inequívoca contratada pela parte 

autora, a origem e valor do débito que a parte demandante afirma 

desconhecer, e que não houve o dano relacionado ao serviço prestado, 

ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não se vê no 

caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, faz com 

que denota-se a verossimilhança das alegações da parte autora, 

rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, 

vez que presente o nexo causal que une as condutas da ré com os danos 

sofridos pela parte autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de 

causa e efeito entre a conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.) Assim, de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação 

do serviço pela ré ao negativar, indevidamente o nome da parte autora, 

sem, contudo, sequer comprovar o vínculo contratual entre as partes, e de 

forma inequívoca, a existência e origem do débito ora discutido. Logo, na 

esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos 

termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria 

negativação indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR 

DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$ 58,21 (cinquenta e 

oito reais e vinte e um centavos), inscrito em 29/04/2016, bem como a 

nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa 

fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a 

adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida no valor de R$ 58,21 (cinquenta e oito reais e vinte e um 

centavos), inscrito em 29/04/2016. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 
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daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM 

MORAL No que concerne aos danos morais, em razão da negativação 

indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, acarretando à re a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa, consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – 

Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. Negativação do 

nome da autora em razão de débito de energia elétrica cobrado após a 

desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e pedido de 

desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente para 

declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Em que pese a 

alegação do autor quanto a existência de demanda para discutir a 

legitimidade da outra negativação existente, insta destacar que não há 

nestes autos nenhuma comprovação do alegado, razão pela qual não 

merece acolhimento. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da autora indevidamente aos anais de proteção ao crédito, 

restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências. De outro lado, insta destacar que, a 

autora possui outras anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, todas 

são supervenientes às discutidas na presente demanda, assim, não há 

que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Porém, ainda que não 

incida a referida Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, 

como no presente caso, devem levados em consideração para fixação do 

quantum, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Isto porque, tal fato interfere de forma direta a extensão do dano, 

intensidade do sofrimento e a gravidade da conduta, que como resultado, 

impacta a razoabilidade necessária para fixar a obrigação indenizatória. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL - 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. DO PEDIDO CONTRAPOSTO E DA MULTA POR LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Alega a ré que a parte autora deve ser condenada ao pedido 

contraposto apresentado, pretendendo o recebimento do débito ora 

discutido. A parte autora pretendeu a declaração de inexistência do débito 

que deu origem a negativação sofrida afirmando que não teve relação 

jurídica com a parte ré e que na época dos fatos era incapaz nos termos 

da Lei. A ré não se desvencilhou de seu ônus probatório, em razão 

inclusive de toda a fundamentação e conclusão deste julgado, OPINO para 

que seja rejeitada a pretensão da ré no que tange ao pedido contraposto. 

CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos e documentações 

apresentadas, OPINO pelo afastamento das preliminares suscitadas, 

julgando a lide de forma antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação 

de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova 

em favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por 

declarar inexigível a fatura relativa à dívida no valor de R$ 58,21 

(cinquenta e oito reais e vinte e um centavos), inscrito em 29/04/2016. 3. 

Consequentemente, OPINO por condenar a ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios. 4. OPINO por determinar à 

r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada das 

negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, no valor de R$ 

58,21 (cinquenta e oito reais e vinte e um centavos), inscrito em 

29/04/2016. 5. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos 

pela parte autora, e por condenar a ré ao pagamento de indenização, na 

proporção que OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (29/04/2016) e a correção monetária a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 
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Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ AUTOS Nº 1009816-42.2019.8.11.0001 AUTOR: JOANA 

VENANCIO DA SILVA RÉU: TELEFÔNICA BRASIL S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Da 

análise dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto 

que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15. Verifico que a parte autora pediu o 

julgamento antecipado da lide, e a parte ré pediu pela audiência de 

instrução. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual OPINO pelo julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. DA NEGATIVAÇÃO REALIZADA 

Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico C/C Inexigibilidade de 

Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte autora afirma 

desconhecer a dívida que deu origem a uma negativação em seu nome. 

Em apertada síntese, afirma a requerente que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito indevidamente, alegando que não possui 

débitos perante a reclamada, visando, além da declaração de inexistência 

dos débitos, indenização moral em razão de negativação supostamente 

indevida. A parte ré, em contestação afirmou que o negócio jurídico foi 

realizado entre as partes de forma presencial, anexando aos autos via 

física do contrato firmado. A parte autora apresentou impugnação, 

alegando que a assinatura do referido documento não é sua, e pedindo 

por perícia. Em razão de se tratar de relação de consumo, está patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

constituem fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. O pedido 

de perícia realizado pela parte requerente deve ser indeferido, isto porque, 

em análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida 

procedeu da utilização dos serviços da parte reclamada, inclusive ao 

comparar a assinatura do contrato (id. 26235622), com a assinatura do 

Registro Geral da autora anexado aos autos e ao próprio contrato autor e 

demais documentos anexados aos autos e principalmente, em 

comparação a assinatura lavrada no termo de audiência é possível 

constatar que todos os documentos foram de fato assinados pela mesma 

pessoa. Nota-se que no presente caso a autora nega a existência de 

relação jurídica, a qual, entretanto, a dita relação foi comprovada pela 

requerida. Conforme já apontado, as assinaturas constantes nas 

documentações dos autos demonstra de forma inequívoca que o contrato 

foi de fato assinado pela autora, restando clara a validade da inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito da dívida objeto da lide. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida e 

consequentemente, não há que se falar em dano moral indenizável. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A parte ré pretende que a autora seja condenada 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É evidente que a 

demandante litiga de má-fé. Os documentos juntados pela demandada são 

provas irrefutáveis desta situação, demonstrando de forma inequívoca a 

relação jurídica entre as partes. O Enunciado 136 do FONAJE, quanto ao 

tema, assim se posiciona: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante faltou com 

seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida 

de fundamento fático e jurídico, resta caracterizada a litigância de má-fé, 

devendo, por consequência imperiosa, ser-lhe aplicada a multa prevista no 

art. 81 do NCPC, que ora arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor 

corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos 

autos. Ademais, OPINO pela condenação da parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Isso posto, 

consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar as versões 

dos fatos trazidas por ambas as partes e NO MÉRITO: 1. OPINO por 

reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, 

consoante preconizado no artigo 6º, VIII. 3. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados na inicial quanto à declaração de inexistência 

débito, e indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15. 4. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da parte autora 

por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, 

fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, 

consoante art. 81, caput do CPC. 5. OPINO por CONDENÁ-LA ao 

pagamento das custas processuais, conforme o art. 949, III da CNGC 

(Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados 

incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença, porém, em razão do previsto no art. 98 do 

CPC, fica com a exigibildade suspensa. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 010424-40.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 
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O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Verifico que em audiência de conciliação id. 

26103295, a parte requerida requereu a realização de audiência de 

instrução e o requerente pleiteou pelo julgamento antecipado da demanda. 

Ressalto que o presente caso versa sob direito de comprovação 

documental, a qual já fora amplamente aberto o momento processual para 

que as partes comprovassem a veracidade de seus argumentos. 

Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do 

julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas 

provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua 

convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio 

Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual OPINO pelo julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

Cumpre anotar que é pacífico o entendimento de que o caso em comento 

deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já 

que a parte autora e ré se amoldam aos conceitos de consumidor e 

fornecedor esclarecidos no artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. E, 

nesse sentido, entende a jurisprudência pátria quanto à relação de 

consumo existente entre as partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao 

transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. 

Procedimento do Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 

19 Out. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) 

Reconhecida a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da 

parte autora, consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do 

ônus probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 

6º, VIII do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de 

Indenização Por Danos Morais e Materiais proposta pelo autor em razão de 

cancelamento de voo. No caso vertente, o cancelamento do voo é 

incontroverso, nos termos do art. 334, III, do Código de Processo Civil, 

posto que a parte Ré confessou o cancelamento, tendo, inclusive, 

afirmado que em razão do cancelamento teria ressarcido o autor do valor 

da compra da passagem, por isso, entende que não há danos morais, 

justificando que este não sofreu prejuízo algum em face da conduta da ré. 

Em que pese as referidas alegações, entendo que o cancelamento de voo 

sem qualquer motivo comprovadamente plausível, configura falha na 

prestação do serviço, situação jurídica que enseja a responsabilização 

objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro, nos moldes do art. 14, § 3º, do CDC, hipóteses estas não 

comprovadas pela parte Ré. A jurisprudência tem entendido que o vício na 

prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizado pelo 

cancelamento do voô, é suficiente para ensejar a reparação por dano 

moral, vejamos: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. Evidenciado o dever de 

indenizar o autor, porquanto houve cancelamento de vôo, obrigando o 

contratante a permanecer por mais um dia no destino. Dano moral 

verificado em razão do desconforto, da perda de compromisso e do 

descaso da ré. Dever de indenizar. Indenização por danos morais mantida. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70040756942, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 

07/12/2011) Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Insta destacar que o autor nega que tenha sido ressarcido, 

bem como, não há provas nos autos da alegação da parte ré, ônus que 

lhe incumbia. Deste norte, OPINO pelo reconhecimento do dever de 

indenizar materialmente o autor de forma integral no montante de R$ 

3.535,57 (três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete 

centavos), conforme comprovado no id. 2447019. No que tange ao dano 

moral experimenta, no que concerne a fixação do valor que corresponda a 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de condenar, ao 

reconhecimento material no montante de R$ 3.535,57 (três mil quinhentos e 

cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir da data de desembolso, ou seja 

30/03/2019 e juros de mora de 1% a.m., contados da citação (id. 

26307188 – 15/10/2019), e ao dever de indenizar moralmente, na 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir da homologação desta e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida (id. 26307188 – 15/10/2019), nos termos do 

artigo 269, I, d Código de Processo civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1009891-81.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: GISELE FRANCISCA SOUZA QUEIROZ POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA 

GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao 

juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

PRELIMINARES ARGUIDAS DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA 

Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada 

a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, a 

parte autora pleiteia ao apresentar os fatos ser indenizada moralmente no 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de outro lado, requer ainda que 

seja declarado inexistente o débito discutido no valor de R$ 98,97 

(noventa e oito reais e noventa e sete centavos), e por fim, atribuiu a 

causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Assim, diante do que 

determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do 

valor da causa, para fixá-lo em R$ 20.098,97 (vinte mil e noventa e oito 

reais e noventa e sete centavos). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

ENDEREÇO A ré pleiteia que a inicial seja indeferida, questionando quanto 

ao comprovante de residência anexado aos autos. Quanto as 

possibilidades de indeferimento da petição inicial, vejamos o que preceitua 

o CPC: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a 

parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse 
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processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . § 1º 

Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa 

de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais 

em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis 

entre si. § 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o 

valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados. O apontamento feito pela parte ré, seria o caso tratado no 

inciso IV, ou seja, não atendimento as prescrições do art. 321, in verbis: 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Art. 320. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Sendo assim a suposta falha processual apontada, ensejaria a 

intimação da autora para a regularização da comprovação de endereço, 

caso fosse este o cenário fático da demanda. Acontece que, conforme se 

extrai do id. 24398322 a autora anexou declaração de endereço, o que é 

válido como prova de sua residência, senão vejamos o que disciplina a Lei 

7115/83: Art. . 1º - A declaração destinada a fazer prova de vida, 

residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons 

antecedentes, quando firmada pelo próprio interesse ou por procurador 

bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira. Parágrafo único 

- O dispositivo neste artigo não se aplica para fins de prova em processo 

penal. Ademais, insta destacar que no id. 24398313 é possível constatar 

que a titular do comprovante de endereço do id. 24398318 do genitor da 

autora. Logo, não existe óbice para o recebimento da declaração 

apresentada nos termos da Lei, razão pela qual, entendo que o documento 

é o suficiente para comprovar o endereço da autora, e consequentemente 

superar a preliminar apontada pela ré, considerando que a ré não 

apresentou qualquer contraprova que viesse a desconstituir o documento. 

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A ré em sua contestação afirma 

que não existe pretensão resistida. Entende que se a parte autora não 

buscou solucionar a presente lide de forma administrativa, por meio de um 

dos canais de atendimentos da ré, que a demanda deve ser julgada 

extinta. Cumpre esclarecer que, a parte autora não esta vinculada ao 

dever de sanar conflitos de forma administrativa com a ré, tendo em vista 

que a Constituição Federal assegura o direito de ação. Tal direito assegura 

aos jurisdicionados o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em razão 

do qual, no Brasil, somente o Poder Judiciário tem jurisdição, sendo 

inafastável a entrega da prestação jurisdicional. Insta esclarecer que o 

direito de ação é um direito autônomo e abstrato, por isso, não se 

confunde com o direito material que se pretende defender. Ressalta-se 

que a parte autora pretende a discussão quanto a negativação realizada 

pela parte ré, o que está comprovado no id. 24398326, logo, satisfeita a 

existência de prova mínima. Desta feita, OPINO por afastar a preliminar 

arguida em contestação, para que seja apreciado o direito material 

invocado pelas partes. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no presente caso não deve ser 

invertido o ônus da prova, por entender que a parte autora tem plena 

possibilidade de comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO As partes, em audiência de conciliação, id. 

26032971, afirmaram que se reportariam em contestação e impugnação 

quanto à produção de provas. Ultrapassadas as preliminares, verifico que 

o feito se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado, nos termos 

do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, considerando 

que o feito demanda prova meramente documental, razão pela qual OPINO 

para o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido 

diploma legal. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos 

Morais e Tutela Antecipada. Em síntese, alega a parte autora que teve seu 

nome negativado indevidamente pela ré no valor de R$ 98,97 (noventa e 

oito reais e noventa e sete centavos), inscrito em 13/05/2019. Ressalto 

que a parte autora possui outras negativações, conforme documento de id 

24398326. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. (id. 26032971) Em defesa 

tempestiva (id. 26291767), a parte ré defende a existência do débito, e 

formaliza pedido contraposto. A parte autora apresentou impugnação nos 

id. 268884892, reafirmando que não houve relação jurídica e que o 

relatório e as telas sistêmicas apresentadas pela parte ré não prestam 

como prova da relação discutida. Da análise dos autos é possível verificar 

que o ponto controvertido da contenda está restrito a efetiva contratação 

ou não pela parte autora dos serviços prestados pela parte ré. Quanto a 

tal fato de forma específica, a parte ré em defesa, afirma que foi 

contratada pela autora, anexando aos autos telas sistêmicas e ainda um 

relatório de chamadas. Pois bem, passamos a análise dos fatos e das 

provas. Para que a ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário 

três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos 

verifico que a ré, à contestação protocolada ao id. 26291767, não acostou 

aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, 

efetivamente contratado os serviços que a ré afirma ter legitimidade para 

realizar o pagamento. Destaco que, não é possível afirmar de forma 

inequívoca que de fato a parte autora contratou os serviços da parte ré, 

pois o único documento apresentado pela ré com esta finalidade são 

relatórios de chamadas nos quais sequer existe a qualificação da parte 

autora ou a possibilidade de vincular a eventual contrato de prestação de 

serviços. Quanto ao pedido de que o documento seja qualificado como 

sigiloso, em razão de ausência de qualificação da parte, ou ainda, 

qualquer mecanismo que possa vincular o referido documento à autora, e 

em razão de não haver previsão normativa, OPINO pelo indeferimento. 

Considerando que nada existe nos autos neste sentido, que a ré se limitou 

a apresentar um relatório de chamadas é de se concluir que eventual 

existência de contratação em nome da autora é nula, e que todos 

eventuais débitos em decorrência da mesma, também, não estão aptos a 

surtir os efeitos esperados, devendo ser declarado inexistente a relação 

jurídica e os débitos eventualmente existentes. Ainda sobre o mero 

relatório de chamadas, impossível de vincular a eventual contratação 

realizada pela parte autora, tornando-se tal documentação 

demasiadamente frágil para a finalidade pretendida pela parte demandada, 

e ainda, nada prova em relação ao valor especificamente negativado. 

Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito por parte da 

Ré, sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Verifica-se o ato ilícito da 

Ré, na negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido ao consumidor). Ressalta-se 

ainda que, neste caso a ré sequer possui provas que de fato comprovem 

a relação jurídica que teria dado origem a cobrança e a legalidade de 

eventual contratação . Ou seja, ao negativar indevidamente o nome da 

parte autora, a ré incorreu de forma inequívoca em falha na prestação do 

serviço, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, 

caberia à ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato foi 

de forma inequívoca contratada pela parte autora, a origem e valor do 

débito que a parte demandante afirma desconhecer, e que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que denota-se a 

verossimilhança das alegações da parte autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas da ré com os danos sofridos pela parte 

autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela 

ré ao negativar, indevidamente o nome da parte autora, sem, contudo, 

sequer comprovar o vínculo contratual entre as partes, e de forma 

inequívoca, a existência e origem do débito ora discutido. Logo, na esfera 

da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do 
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artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação 

indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 98,97 (noventa e oito reais e noventa e sete 

centavos), inscrito em 13/05/2019, bem como a nulidade de qualquer 

cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida no 

valor de R$ 98,97 (noventa e oito reais e noventa e sete centavos), 

inscrito em 13/05/2019. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que 

concerne aos danos morais, em razão da negativação indevida, são 

suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, 

acarretando à re a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral 

sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, 

consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – 

Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. Negativação do 

nome da autora em razão de débito de energia elétrica cobrado após a 

desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e pedido de 

desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente para 

declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a Reclamada encaminhou os dados da autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

De outro lado, insta destacar que, a autora possui outras anotações junto 

ao SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes às discutidas na 

presente demanda, assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 

385 do STJ. Porém, ainda que não incida a referida Súmula, a existência 

de outros apontamentos posteriores, como no presente caso, devem 

levados em consideração para fixação do quantum, dentro dos 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Isto porque, tal fato 

interfere de forma direta a extensão do dano, intensidade do sofrimento e 

a gravidade da conduta, que como resultado, impacta a razoabilidade 

necessária para fixar a obrigação indenizatória. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - 

DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o 

cessionário de crédito que não confere de modo adequado os 

documentos comprobatórios da legitimidade do crédito adquirido e 

inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em cadastro de 

inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de crédito 

decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano moral, 

basta a negativação indevida, sendo desnecessária a demonstração do 

prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ não deve ser 

aplicada no caso de as demais negativações do nome do requerente 

serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por danos morais 

deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a indenização se mede 

pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. - 

Se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de vários 

estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. - Recurso provido em parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLEITO DE 

REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO 

INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADA 

PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM 

ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É incontroverso o dano 

moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima a cobrança que deu 

ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. Na verdade, a ré 

argui o descabimento da condenação no caso concreto, pois seria o 

demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi comandado em 

19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em razão do ingresso 

desta demanda. Um segundo registro em nome da parte autora ocorreu 

abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de iniciativa da ré. 

Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a sua incidência 

pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior deve ser levada 

em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus próprios 

fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. DO PEDIDO CONTRAPOSTO Alega a ré que a parte autora 

deve ser condenada ao pedido contraposto apresentado, pretendendo o 

recebimento do débito ora discutido. A parte autora pretendeu a 

declaração de inexistência do débito que deu origem a negativação sofrida 

afirmando que não teve relação jurídica com a parte ré e que na época 

dos fatos era incapaz nos termos da Lei. A ré não se desvencilhou de seu 

ônus probatório, em razão inclusive de toda a fundamentação e conclusão 

deste julgado, OPINO para que seja rejeitada a pretensão da ré no que 

tange ao pedido contraposto. CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos 

fatos e documentações apresentadas, OPINO para retificar o valor da 

causa fixando em R$ 19.871,70 (dezenove mil oitocentos e setenta e um 

reais e setenta centavos), pelo afastamento das preliminares suscitadas, 

julgando a lide de forma antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação 

de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova 

em favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC; 2. OPINO por 

declarar inexigível a fatura relativa à dívida no valor de R$ 98,97 (noventa 

e oito reais e noventa e sete centavos), inscrito em 13/05/2019; 3. 

Consequentemente, OPINO por condenar a ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios; 4. Quanto ao pedido de que 

o documento seja qualificado como sigiloso, em razão de ausência de 

qualificação da parte, ou ainda, qualquer mecanismo que possa vincular o 

referido documento à autora, e em razão de não haver previsão 

normativa, OPINO pelo indeferimento; 5. OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 501 de 1000



negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, no valor de R$ 

98,97 (noventa e oito reais e noventa e sete centavos), inscrito em 

13/05/2019; 6. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos 

pela parte autora, e por condenar a ré ao pagamento de indenização, na 

proporção que OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (13/05/2019) e a correção monetária a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012908-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANY CRIS DO PRADO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1035966-37.2019.8.11.0041 

POLO ATIVO: JANY CRIS DO PRADO FERREIRA POLO PASSIVO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A; UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DA PRELIMINARES ARGUIDAS 

DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor 

dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pleiteia ao apresentar 

os fatos ser indenizada moralmente no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), de outro lado, requer ainda que seja declarado inexistente o débito 

discutido no valor total de R$ 897,40 (oitocentos e noventa reais e 

quarenta centavos), e por fim, atribuiu a causa o valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais). Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do CPC, 

OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em de R$ 

8.897,40 (oito mil oitocentos e noventa reais e quarenta centavos). DAS 

PRELIMINARES APONTADAS DA PROCURAÇÃO APRESENTADA A autora 

alega que as rés apresentam procuração no documento de Id n. 

26642365, que foi lavrada em 29 de dezembro de 2018 no Serviço Notarial 

do 3º Ofício de Belo Horizonte/MG e que o substabelecimento que dá 

poderes aos advogados que peticionaram em nome da ré (id n. 26642366) 

está com data de 24 de janeiro de 2018. Por isso entende a autora que 

existe vício de representação, razão pela qual requer que este juízo 

reconheça como inválido os atos praticados pelo preposto e advogado, 

reconhecendo consequentemente a revalia da parte ré. Sem razão a parte 

autora, inicialmente cumpre esclarecer que o documento de id. 26642365 

foi lavrado em “29 (vinte e nove) dias do mês de dezembro do ano de 

2016 (dois mil e dezesseis)” como se constata do mesmo, que possui fé 

pública. Ademais, ainda que houvesse o mencionado erro de 

representação, em razão das alterações do CPC, tal motivo por si só não é 

impedimento para a análise do mérito, tendo em vista que a parte deve 

antes ser intimada para demonstrar os poderes de representação. Razão 

pela qual OPINO pelo indeferimento da preliminar suscitada. DO DEVER DE 

INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB SECCIONAL DE MATO GROSSO 

Alega ainda a parte autora que a representante da ré atua de forma 

irregular, por possuir inscrição na OAB/MG e não ter apresentado 

inscrição na OAB/MT. Com isso pretende que este juízo intime todos os 

advogados constituídos no feito para que apresentem a comprovação de 

que só possuem até cinco ações no Estado de Mato Grosso em 2019, ou 

que apresentem comprovação da inscrição suplementar na OAB – 

Seccional de Mato Grosso, juntamente com os documentos constitutivos 

constando a numeração da OAB/MT. De forma eventual, pretende que 

este juízo encaminhe ofício com cópia da presente demanda ao Presidente 

do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT para que tome as providências 

cabíveis. Pois bem, os procedimento que a autora pretende que este juízo 

adote podem ser realizado pela própria representante da autora, sem a 

necessidade de intervenção deste juízo. Considerando que ato pretendido 

pela autora terá desdobramentos tão somente perante a entidade de 

representação da classe, e que não depende de forma exclusiva da 

provocação deste juízo, indefiro a pretensão. DA RETIFICAÇÃO DO POLO 

PASSIVO Verifico que a parte autora ingressou com a presente ação em 

face de IUNI EDUCACIONAL e UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO 

LTDA,. Analisando a documentação apresentada pela ré, nota-se que 

deve ser retificado o polo passivo da demanda, passando a figurar a 

empresa EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, tendo em vista 

que a mesma é incorporadora da UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO 

LTDA, e atual mantenedora da UNOPAR – Universidade Norte do Paraná, 

inscrita no CNPJ sob o nº 38.733.648/0001-40, com sede na Rua Santa 

Madalena Sofia, nº 25, 3º Andar, Sala 03, Bairro Vila Paris. Assim, a fim de 

evitar futuras alegações de nulidades, OPINO por determinar que a 

secretaria promova a retificação no cadastro do feito para constar como 

parte ré EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no 

presente caso não deve ser invertido o ônus da prova, por entender que a 

parte autora tem plena possibilidade de comprovar as suas alegações. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO A parte ré em audiência de conciliação, id. 

26735619, As partes requerem julgamento antecipado. Ultrapassadas as 

preliminares, verifico que o feito se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de 

instrução, considerando que o feito demanda prova meramente 

documental, razão pela qual OPINO para o julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito C/C Indenização Por Dano Extrapatrimonial com Pedido de Tutela 

de Urgência Cautelar. A autora afirma que fevereiro de 2013 iniciou um na 

segunda ré. Confessa que atrasou com a devolução de 07 livros, o que 

lhe gerou um débito perante a instituição. Tal débito foi quitado de foi 

quitado de forma voluntaria em uma ação no Fórum. O acordo entre as 

partes era para o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais). Afirma que, 

após o pagamento, as rés iniciaram uma cobrança excessiva. Diante do 

exposto, ajuizou a presente demanda para que as rés se abstivessem de 

realizar cobranças e de negativar o seu nome, bem como, que fosse 

declarado inexistente o débito cobrado e por fim, a condenação das 

reclamadas ao pagamento de indenização a título de danos morais. As 

partes compareceram à audiência de conciliação, conforme id. 26735619, 

decidindo permanecer com a demanda. Em defesa tempestiva, as rés 

afirmaram de forma genérica que autora não fez provas de suas 

alegações, que era esta evidente a existência e a pertinência dos débitos 

que são objeto da presente demanda. Afirmaram que as cobranças que 

estavam sendo feitas eram em consonância com o contrato firmado com a 

Instituição de ensino superior, vez que se referiam às contraprestações 

decorrentes da prestação dos serviços educacionais prestados. 

Confessou ter negativado o nome da autora, mas que tal fato se deu em 

razão de em exercício regular de direito, decorrente do não recebimento 

da contraprestação pecuniária pela prestação de seus serviços. 
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Pretendendo que fosse então, julgada a presente demanda totalmente 

improcedente. Ressalto que resta incontroverso que houve um contrato de 

prestação de serviço entre as partes; que ficaram débitos em aberto; que 

a autora negociou tais débitos; que a parte ré realizou cobranças 

exacerbadas; que o nome da reclamante foi negativado. Sendo assim, fixo 

como ponto controvertido da contenda se a dívida ainda era passível de 

cobrança. Para que as Rés sejam responsabilizadas, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. 

Analisando os autos verifico que a autora logrou êxito em demonstrar que 

estava sendo alvo de reiteradas cobranças perpetradas pelas rés, que 

nada disseram quanto a legalidade de tais cobranças. E, neste caso 

entendo que ambas são, igualmente responsáveis, pelos danos sofridos 

pela autora, nos termos do artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa 

do Consumidor. Insta esclarecer que a autora demonstrou nos id. 

25202973 e id. 25202974 o acordo e a quitação do mesmo, firmado entre 

as partes, perante a CEJUSC para quitação dos débitos em comento. Foi 

ainda comprovado perante os documentos de id. 25202984; 25202990; 

25203343; 25203350; 25203356; 25203366; 25203367; 25203369; 

25203370; 25203371; 25203372; 25203373, que de fato a autora sofreu 

com a frequente cobrança indevida. Assim, não se reconhece eventual 

exercício regular de direito pelas Rés, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 

C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Fere, ainda, o artigo 6º, IV 

bem como o artigo 42 do CDC, posto que ambas aplicaram métodos 

comerciais coercitivos e desleais, e expuseram a autora ao 

constrangimento de ser reiteradamente cobrado por dívida inexistente, 

pois no momento das cobranças, a mesma já havia sido paga, o que 

inclusive foi comprado pela autora em uma das conversas via whatsapp. 

E isso restou claro nos documentos anexados à inicial, seja com a 

apresentação dos comprovantes de adimplência, seja na demonstração 

das reiteradas cobranças por email, seja pela análise das inúmeras 

mensagens de cobranças enviadas, e ainda pela negativação que a parte 

ré afirma ter realizado. Logo, tem-se que das defesas das Rés extraem-se 

alegações genéricas, que não desconstituem, extinguem ou modificam as 

alegações da autora, sequer legitimam ou contradizem as reiteradas 

cobranças e a flagrante ausência de qualidade do serviço prestado. 

Consequentemente, verifica-se o ato ilícito de ambas as Rés, na 

negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos já quitados, 

ferindo a paz do autor, e não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo, seja por não prestar qualquer 

atendimento qualitativo. E é exatamente nessas condutas que se 

concretiza a falha na prestação do serviço pelas rés, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberiam 

às rés provarem, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação do autor, rendendo ensejo ao acolhimento da 

pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal, ou 

seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Isso porque, não fosse as 

reiteradas cobranças indevidas, sem que tenha havido a efetiva 

inadimplência, e, ainda, a falta de atendimento qualitativo e eficiente ao 

consumidor, os danos não teriam se concretizado. Assim, de fato, OPINO 

por reconhecer que houve falha na prestação do serviço por ambas as 

Rés ao cobrarem, e permitirem cobrar valores já quitados, sem, contudo, 

adotar as cautelas devidas. Ressalta-se que a responsabilidade neste 

caso é objetiva, e independe, para a respectiva responsabilização civil, de 

culpa das Rés, as quais devem assumir os riscos da atividade econômica 

que exploram, não transferindo-os ao consumidor vulnerável, razão pela 

qual OPINO declarar inexigível o débito no valor de R$ 897,40 (oitocentos e 

noventa reais e quarenta centavos). OPINO por condenar as Rés, 

solidariamente, à absterem-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios, sob pena de multa fixa em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da 

cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. DA ANÁLISE DOS 

DANOS DE ORDEM MORAL No que concerne aos danos morais, os fatos 

relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, e causam uma situação vexatória que ultrapassa a esfera 

do mero dissabor, acarretando às rés a obrigação de indenizar o 

consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa. Urge esclarecer que a autora afirma ter tido seu 

nome negativado, o que é incontroverso pela parte ré. Porém, não trouxe a 

autora aos autos prova da dita negativação, quando teria ocorrido, qual o 

órgão e qual o valor, tendo em vista que não há nos autos o cadastro de 

negativação, para que este juízo pudesse analisar a efetiva inscrição de 

negativação em rol de devedores e eventuais detalhes da suposta 

negativação e histórico da autora. De outro lado, a negativação após cinco 

dias do pagamento, ou seja 24/12/2014 é indevida e ainda, restou bem 

demonstrada a cobrança excessiva de débito inexistente, ora, quando se 

paga as dívidas pontualmente, presume-se pelo direito de não ser a sua 

intimidade violada com cobranças reiteradas. Quando, todavia, as Rés 

violam esse direito, ferem a boa fé que deveria pairar nos negócios 

jurídicos (Art. 113 do C.C.), e que é um princípio basilar que os 

contratantes são obrigados a guardar no decorrer do contrato. (Art. 422 

C.C.). Há, assim, evidente violação da boa-fé contratual e desnecessária 

exposição da autora a sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao 

se ver cobrado, reiteradamente, sem que haja inadimplência, 

demonstrando a clara negligência das rés, e suas falhas na prestação do 

serviço. Assim aduz a jurisprudência: CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

Contrato de prestação de serviços de telefonia móvel. Cobranças 

indevidas. Fatura já comprovadamente quitada. Inclusão de multa sob 

alegação de rescisão antecipada do contrato. Inexistência de 

comprovação de existência de cláusula penal – contrato não juntado pela 

recorrente. Danos morais configurados. Insistência de cobrança por dívida 

já paga e por multa indevida, com ameaça de inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito que afeta a tranquilidade e paz de espírito da parte 

autora, ultrapassando o mero aborrecimento do cotidiano. Quanto ao valor 

fixado (R$ 2.000,00), verifica-se que a r. sentença observou corretamente 

as circunstâncias e consequências do ato ilícito, a capacidade econômica 

das partes e o princípio da proporcionalidade, pelo que deverá ser 

mantido. Sentença mantida. Recurso improvido. (MARCONDES, Simone 

Candida Lucas. Recurso inominado n. 0020632-20.2018.8.26.0001. J. em 

12 Mar. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 17 Ago. 2019.) 

RECURSO INOMINADO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

dano moral e tutela de urgência. Cobranças reiteradas por telefone. Linha 

utilizada para o trabalho. Ônus da impugnação específica pela requerida 

art.341 do CPC. Presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

consumidora. Sentença parcialmente procedente. Dano moral 

caracterizado. Fatos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. 

Recurso provido. (SCHIAVO, Andréa. Recurso inominado n. 

1004082-53.2017.8.26.0619. J. em 31 Jul. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. 

Acesso em 17 Ago. 2019.) No que tange à quantificação do dano moral, 

insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa das rés, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante nas causadoras do mal. Assim, entendo 

que a conduta de cobrar por valores já pagos, e, ainda, perturbar a paz do 

consumidor e reiterada, de maneira indevida, mesmo após reclamações 

administrativas, é especialmente grave, e fere toda a dinâmica do Código 

de Defesa do Consumidor. Sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação das rés, 

solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), como medida de caráter pedagógico. CONCLUSÃO Isso posto, 

após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as 

partes, OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em 

de R$ 8.897,40 (oito mil oitocentos e noventa reais e quarenta centavos), 

nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, por retificar 

o nome da segunda reclamada, passando a figurar a EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, por afastar as preliminares, realizar o 

julgamento antecipado no MÉRITO: 1. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL 
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dos pedidos da autora, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo entre as partes, e determinar a 

inversão do ônus da prova, em favor do autor, nos termos do artigo 6º, VIII 

do CDC. 2. OPINO por qual OPINO declarar inexigível o débito no valor de 

R$ 897,40 (oitocentos e noventa reais e quarenta centavos), bem como, 

para que as rés se absterem-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios, sob pena de multa fixa em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da 

cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 4. No que 

concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re 

ipsa, e por condenar as Rés, solidariamente, à ressarci-los no valor justo 

e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (Janeiro/2019), e a correção monetária a 

partir da homologação da presente. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ PROCESSO: 1013387-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARAYNE KATERENE GONCALVES MACIEL. REQUERIDO: 

TAM LINHAS AÉREAS S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise dos autos verifico 

que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC/15. Verifico que em audiência de conciliação (id. 26832926), a 

parte ré afirmou que se reportavam a contestação e autora pretendeu o 

julgamento antecipado da lide. Outrossim, “(...) a produção probatória se 

destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual OPINO pelo julgamento 

antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no presente caso não deve ser 

invertido o ônus da prova, por entender que o autor tem plena 

possibilidade de comprovar as suas alegações. Cumpre anotar que é 

pacífico o entendimento de que o caso em comento deve ser analisado 

sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que a parte autora e 

ré se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor esclarecidos no 

artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. E, nesse sentido, entende a 

jurisprudência pátria quanto à relação de consumo existente entre as 

partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao transporte aéreo as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. Procedimento do 

Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 19 Out. 2016. 

Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) Reconhecida a 

incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da parte autora, 

consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do ônus 

probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII 

do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de AÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL COM PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL. A 

Autora adquiriu passagens aéreas da ré no trecho Cuiabá/MT para Rio de 

Janeiro/RJ, fazendo conexão em São Paulo/SP. A previsão de chegada à 

cidade do Rio de Janeiro/RJ era no dia 19/10/2019 às 10:05h, conforme 

documento de id. 25332488. É possível constatar do documento de id. 

25332488 que houve atraso do voo. Registre-se que a autora apenas 

conseguiu embarcar no dia 19/10/2019 às 14:10h. Nota-se que do horário 

contratado, houve um atraso superior à 10:00 (dez) horas. A Ré, em 

defesa tempestiva, reconhece o atraso do voo inicialmente adquirido, mas 

afirma, de maneira genérica, que os fatos se deram em razão de mau 

tempo. Não acostou qualquer documentação à defesa. Pois bem. Da 

análise dos Autos, principalmente dos bilhetes apresentados pelo Autor à 

inicial, tem-se que é incontroverso alteração no voo inicialmente 

contratado, o qual estava previsto para decolar às 04:15 do dia 

19/10/2019, mas somente o fez às 14:15, o que representa um atraso 

considerável de quase 10 horas. Observo, ainda, que a Ré não 

comprovou ter prestado assistência material ou mesmo informações 

claras e precisas quanto às razões do atraso, bastando-se em 

fundamentar na suposta falta de condições meterológicas. Para que a Ré 

seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato 

ilícito, dano e nexo causal. Pois bem. A alteração dos voos inicialmente 

contratados, a inclusão de nova conexão não contratada, e o atraso para 

se chegar ao destino final, são fatos incontroversos. A Companhia Aérea 

que se dispõe à prestar o aludido serviço, deve zelar pela segurança dos 

seus passageiros, e pela observância dos horários estabelecidos, posto 

que imprescindíveis para a aquisição das passagens. No caso em tela, 

observa-se que a Ré não logrou êxito em demonstrar as reais razões para 

o alteração dos voos, como a suposta falta de condições meterológicas, 

sequer demonstrou efetivamente, a prestação de informações claras e 

precisas ao consumidor, ou a assistência material, com defesa genérica. 

Impugnação apresentada no id. 26953632. Da análise dos fatos, vê-se 

que a autora foi vítima de uma prestação de serviço desidiosa, que fez 

com que a mesma fosse submetida a um atraso considerável do horário 

inicial aprazado de chegada. Em momento algum, viu-se condutas da Ré 

para esclarecer a consumidora, na oportunidade, exatamente o que 

estava ocorrendo em relação aos voos, sequer prestar assistência, 

deixando de observar o ônus probatório que lhe é peculiar, consoante 

artigo 373, II do CPC/15, não apresentando provas desconstitutivas, 

modificativas ou extintivas do direito do Autor. Ora, o consumidor, ao 

adquirir a passagem, confia na prestação de serviço para que o voo 

decole e aporte ao destino final, no horário aprazado, e cabe a Ré honrar 

com tal obrigação. Portanto, a falta de assistência adequada ao 

passageiro, o atraso incontroverso para chegar ao destino final, e, ainda, 

a falta de informações concretas pelos prepostos da ré, configura falha 

na prestação dos serviços, e ato ilícito, nos termos dos artigos 186 do 

Código civil, c/c 14, caput, do CDC, quando viola a dinâmica do direito do 

consumidor, deixando de atender à necessidade do consumidor, o que 

viola o artigo 6º, I, II, III, IV e VI do CDC. Ressalta-se que o atraso foi de 

quase 10 (dez) horas, período que, em momento algum, pode ser 

considerado como razoável. Caracterizada, então, a má prestação de 

serviço por parte da Ré, que não logrou êxito em comprovar fatos para se 

eximir de sua responsabilidade. Ultrapassada essa nuance, devemos 

analisar os danos morais propriamente ditos, principalmente em harmonia 

ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, e ao artigo 5º, 

V e X da Constituição Federal. No caso em tela, não se pode deixar de 

reconhecer o sofrimento advindo da ineficácia da prestação dos serviços 

por parte da Ré, não só pela frustração da expectativa da autora em 

aportar no destino no horário aprazado, como também em não demonstrar 

tê-lo tratado de maneira digna, para tentar mitigar os danos causados pelo 

aludido atraso, o que faz presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São 
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Paulo: Malheiros, 2005. P. 71.) Consequentemente, OPINO o deferimento 

do pedido de indenização por danos morais in re ipsa, pois, 

indubitavelmente ultrapassam a seara do mero desconforto, configurando 

efetiva lesão à personalidade. Entendo, ainda, que não que prevalecer a 

tese de mero dissabor, principalmente considerando a angústia sofrida 

pela autora com a sensação de insegurança causada pelo atraso, 

posterior cancelamento, e falta de assistência. E assim tem decidido a 

jurisprudência pátria: Transporte aéreo-Passageiro impossibilitado de 

embarcar em conformidade com as condições contratadas, por conta de 

remanejamento da malha aérea -Inocorrência de evento excludente da 

r e s p o n s a b i l i d a d e  c i v i l - D a n o  m o r a l  c o m p r o v a d o s  e 

caracterizados-Necessidade de readequação do valor em vistas das 

circunstâncias subjetivas e objetivas–Recurso parcialmente provido. 

(POZ, Luiz Fernando Cardoso Dal. Recurso inominado n. 

1005670-93.2018.8.26.0576. J. em 15 Abr. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 21 Abr. 2019.) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

TRANSPORTE AÉREO – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO - 

ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO INJUSTIFICADO - SUPOSTA 

READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FATO NÃO COMPROVADO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS – TRANSTORNOS QUE EXTRAVASARAM OS LIMITES DA 

RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. DANO MORAL - PREJUÍZO - IN RE IPSA - FIXAÇÃO QUE DEVE 

CONSIDERAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE 

E DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO 

IMPROVIDO. (SOUZA, Antonio Roberto Andolfatto de. Recurso inominado 

n. 1029146-63.2018.8.26.576. J. em 08 Abr. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2019.) Portanto, resta claro o dever 

da Ré em prestar um serviço de qualidade, e não ter submetido a autora 

ao cancelamento do voo, e atraso para aportar ao destino final. Situação 

que foge completamente da esfera do mero dissabor. Assim, OPINO por 

reconhecer os danos morais na modalidade in re ipsa, e condenar a Ré à 

ressarci-los. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS Provada a 

ofensa e o dano moral, sua reparação é impositiva, na forma dos art. 944 

e seguintes do Código Civil. Para o arbitramento dos valores, é 

imprescindível conjugar alguns critérios, como a situação econômica da 

lesada, a intensidade do sofrimento, a gravidade da conduta e as 

circunstâncias que envolvem o caso. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 1. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR, a título 

de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (19/10/2019) e a correção monetária a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007517-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN GALVAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE PRIMA GALVAO OAB - MT21478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1007517-92.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: GILVAN GALVAO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A e CIELO S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA A ré afirma que no presente caso não deve ser invertido o ônus 

da prova, por entender que a parte autora tem plena possibilidade de 

comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que a ré teria maior facilidade de comprovar o vínculo contratual e a 

legitimidade da negativação. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Trata-se de Ação Declaratória de Desconstituição de Cobrança Cumulada 

com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Antecipação 

de Tutela. Em síntese, alega a parte autora que realizou uma compra de 

forma pessoal no dia 29/04/2019 de um jogo de panelas da marca Vicalina. 

Afirma que ao chegar em casa e pesquisar o nome da fornecedora, 

descobriu diversas reclamações de clientes quanto a fraude, entrou em 

contato com a primeira ré para o cancelamento da compra e do cartão de 

crédito. Entende a parte autora que a primeira ré deve ser compelida a 

realizar o cancelamento da dita aquisição, com a devolução dos valores e 

ainda, indenizar moralmente a parte autora. No que tange a segunda ré, a 

parte autor afirma que a mesma deve ser responsabilizada pelo fato de 

autorizar que a fornecedora utilize a maquina de cartão por ela fornecida, 

sendo que a empresa fornecedora possuí impedimentos perante a Receita 

Federal. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. (id. 25396784) Em defesa 

tempestiva (id. 25498639) a primeira até afirma não haver dever 

indenizatório no presente caso, considerando dentre outros, que a compra 

se deu de forma presencial, mediante uso de senha eletrônica sigilosa e 

de uso pessoal. Já a segunda ré (contestação id. 25303285), sustenta em 

síntese que, não participou dos fatos apontados e que apenas possui 

responsabilidade com os clientes das máquinas por ela fornecida. A parte 

autora apresentou impugnação id 25712536 reafirmando a existência de 

dano e a responsabilidade das duas demandadas. Pois bem, passamos a 

análise dos fatos. Da análise dos autos é possível verificar que o ponto 

controvertido da contenda está restrito responsabilidade das partes rés 

quanto a compra presencial realizada e a possibilidade de exercício do 

direito de arrependimento. Resta incontroverso que a parte autora realizou 

uma compra presencial, que solicitou o cancelamento do cartão de crédito 

e da compra realizada logo em seguida a aquisição. Quanto ao exercício 

do direito de arrependimento, vejamos o que preconiza a legislação: Art. 

49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar 

de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, 

sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços 

ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou 

a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de 

arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a 

qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, 

monetariamente atualizados. Acontece que a compra em comento se deu 

de forma presencial, e fora do domicílio do autor, que esclareceu que a 

compra foi realizada no estacionamento de um terceiro estabelecimento e 

de forma presencial, logo, inaplicável a norma invocada pelo autor. Insta 

destacar que a parte autora afirmou que a compra foi presencial, e 

recebeu os produtos adquiridos pelos valores ajustados, ainda que 

posteriormente não tenha concordado com os valores negociados. De 

outro lado, não restou demonstrado que após o pedido de cancelamento, o 

autor não teve nenhum prejuízo. Para que a ré seja responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 
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Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Considerando que não há nos 

autos nenhuma prova mínima do dano moral alegado pela autora na 

exordial, tendo em vista que seu pedido carece de embasamento 

normativo, torna-se imperioso constatar a ausência de dano, ante a 

ausência de ilicitude do ato praticado pelas rés, fato este, que afasta o 

reconhecimento de dever indenizatório pela existência de dano moral. 

Nesse diapasão, não há se falar em conduta indevida, ou fora dos 

parâmetros contratados, pois não há comprovação de fatos constitutivos 

de direito, tendo em vista que a modalidade de contratação ora 

questionada pelo autor não está assistida pela norma invocada. Portanto, 

como não restou configurado no caso o ato ilícito praticado pelas rés e, 

por consequência, a ocorrência de dano, aspecto indispensável para o 

deslinde da controvérsia, na medida em que o pedido formulado é de 

ressarcimento por danos morais e cancelamento da aquisição, não há 

falar em responsabilidade civil e em obrigação de indenizar. CONCLUSÃO 

Isso posto, consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar 

as versões dos fatos trazidas por ambas as partes, OPINO por afastar as 

preliminares sucitadas e NO MÉRITO: 1. OPINO por DEFERIR a inversão do 

ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC; 2. OPINO 

pela IMPORCEDENCIA DA DEMANDA no que tange a pretensão 

indenizatória em razão de ausência de amparo normativo. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 014413-54.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: LUCILENE GOMES DA SILVA Polo Passivo: INTERBELLE COMÉRCIO 

DE PRODUTOS DE BELEZA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO 

MÉRITO - DO JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise dos autos verifico 

que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC/15. Aliado a isso, verifico que as partes pleitearam na audiência de 

conciliação no id. 27269071, o julgamento antecipado da lide. Outrossim, 

“(...) a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, 

sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em 

virtude da irrelevância para a formação de sua convicção(...)” (TJ-BA - 

APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do 

CPC/15. DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO Superadas essas 

nuances, entendo que os fatos aqui discutidos não são abarcados pelos 

artigos 2º e 3º do CDC, não sendo, portanto, relação de consumo 

propriamente dita, mas, tão somente relação contratual. Isso porque a 

autora não é qualificada como destinatária final dos produtos e serviços 

do Réu, sequer vítima da prestação de consumo, mas sim, revendedora 

dos produtos. Em casos semelhantes, aduz a jurisprudência: "Ação 

declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos 

morais – Inaplicabilidade das disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, porquanto a parte autora afirma a condição de revendedora 

de produtos adquiridos junto à empresa recorrida, não se enquadrando no 

conceito dado pelo artigo 2º da Lei nº 8078/90 – Ausência de 

comprovação de pagamento – Alegado pagamento por meio de cartão de 

crédito não comprovado nos autos – Mero SMS alusivo ao lançamento – 

Fatura de crédito ilegível – Não comprovação de quitação bancária da 

fatura – Improcedência da demanda bem pronunciada no Juízo de origem, 

à luz do ônus probatório a que alude o artigo 373, inciso I, do CPC – 

Recurso Inominado desprovido – r. Sentença mantida". (CRUZ, Walmir 

Idalêncio dos Santos. Recurso inominado n. 0003783-86.2017.8.26.0201. 

J. em 28 Jun. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 08 Jun. 2019.) 

OPINO, assim, pelo não reconhecimento da relação de consumo entre as 

partes, e consequentemente, pelo indeferimento da inversão do ônus 

probatório, em favor da autora. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Trata-se de Ação Declaratória C/C Indenização Por Danos Morais em 

Decorrência do Ato Ilícito, na qual a parte autora suscita declaração de 

inexistência de débito que gerou negativação a seu ver, indevida a pedido 

da Ré, no valor total de R$ 805,50 (oitocentos e cinco reais e cinquenta 

centavos)que seria desconhecido pela mesma. Ressalto que a autora 

nega a existência de vínculo/contrato com a parte ré. Para que a Ré seja 

condenada, segundo a logística da responsabilidade civil, é imprescindível 

a coexistência de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre ambos. A autora traz como comprovante de 

negativação um extrato no qual constam as três negativações objeto da 

dívida discutida nestes autos. A ré, por sua vez, alega inexistência dos 

danos morais, bem como pontua a legitimidade da cobrança, afirmando 

que a autora recebeu inúmeros produtos para revenda, estando em débito 

com o valor discutido nestes autos. A ré junta diversos comprovantes de 

entrega de mercadorias exatamente no mesmo endereço informado pela 

autora à inicial. Além disso, referidos comprovantes de entrega foram 

assinados, a próprio punho pela própria parte autora. Embora intimada 

para impugnar a contestação (id. 27269071), a autora quedou-se silente. 

Oportunizada a conciliação, as partes optaram pelo prosseguimento do 

feito (id. 27269071). Neste particular, entendo que restou cabalmente 

comprovada existência da relação jurídica entre as partes, tenho a parte 

ré demonstrado que efetuou a entrega das mercadorias. A autora, por sua 

vez, não comprovou, tampouco alegou, o pagamento do valor devido. 

Neste sentido, a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito é fato incontroverso, mas, da análise do feito, tem-se 

que a negativação dos dados representa um exercício regular de direito 

por parte da Ré, não configurando ato ilícito, consoante lhe garante o 

artigo 188, I do C.C. Dessa forma restou comprovada a existência da 

relação jurídica entre as partes, sendo a negativação devida, 

principalmente quando a parte Autora não demonstrou o pagamento dos 

valores negativados. Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se 

que a Ré apresentou argumentos que desconstituem, modificam e 

extinguem o direito pleiteado pela parte Autora, razão pela qual OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pleito quanto à declaração de inexistência de relação 

jurídica, inexigibilidade da cobrança, baixa da negativação e indenização 

por danos morais. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A autora ingressou com a 

presente ação alegando a inexistência da relação jurídica (contrato) e do 

débito com a ré, relação e débito que foram comprovados, como acima 

explicado. É evidente que a demandante litiga de má-fé. Os documentos 

juntados pela demandada e os fatos constantes dos autos são provas 

irrefutáveis desta situação. O Enunciado 136 do FONAJE quanto ao tema, 

assim se posiciona: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – 

Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever 

processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de 

fundamento fático e jurídico, resta caracterizada a litigância de má-fé, 

devendo, por consequência imperiosa, ser-lhe aplicada a multa prevista no 

art. 81 do CPC, que ora arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. 

Ademais, OPINO pela condenação da parte Reclamante ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do 
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art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica 

de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra, OPINO pelo 

julgamento antecipado da lide e, no MÉRITO: 1. Por afastar a relação de 

consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por indeferir a 

inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII. 2. Pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à declaração de 

inexistência de relação jurídica, inexigibilidade da cobrança, baixa da 

negativação e indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I 

do CPC/15. 3. Por fim OPINO pela CONDENAÇÃO da parte reclamante ao 

pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem 

como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado, 

que sugiro seja fixado no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. À consideração da Excelentíssima 

Juíza de Direito do 2º Juizado, para análise e homologação de acordo com 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos; 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 

9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA NÚMERO DO PROCESSO: 

1012773-162019.8.11.0001 POLO ATIVO: HILDO FELIPE PROENCA 

PEDROSO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

PRELIMINARES ARGUIDAS PRESCRIÇÃO A parte ré afirma que a 

pretensão da parte autora está encoberta pelo manto prescricional, 

suscitando deste norte, que este juízo reconheça a alegada prescrição 

trienal. O termo inicial para a contagem da prescrição não é a data da 

inclusão dos dados da parte reclamante no órgão restritivo de crédito, mas 

sim a data do conhecimento pela autora sobre a negativação – Teoria da 

“actio nata” – ação ajuizável. Segundo o princípio da “actio nata”, a ação 

só nasce para o titular do direito vulnerado quando este toma ciência da 

lesão daí decorrente, iniciando-se a partir de então, o curso do prazo 

prescricional. Assim, não há que se falar em prescrição, considerando 

que se presume que o reclamante tenha ajuizado a presente reclamação 

tão logo tomou conhecimento da negativação. DO EXTRATO 

APRESENTADO A ré pleiteou que a inicial fosse indeferida, questionando a 

idoneidade do extrato apresentado pela parte autora. O artigo 330, I do 

CPC/15, estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, 

ao passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se 

inepta a petição inicial. A eventual fragilidade das provas não está ali 

elencada, podendo subsidiar o julgamento do mérito da contenda, mas não 

sua extinção precoce, razão pela qual OPINO por rejeitar a aludida 

preliminar. Ademais, observo que a ré não apresentou qualquer 

contraprova que viesse a desconstituir o documento e nem mesmo nega a 

existência da negativação, substanciando a sua defesa na alegada 

legalidade do ato discutido. DA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA A 

parte ré afirma que o valor da causa deve ser adequado, tendo em vista 

que o mesmo esta limitado ao valor do débito ora discutido. Insta destacar 

que a parte autora não apontou de forma objetiva qual a pretensão 

financeira a título de indenização por danos morais, e nesta fase do 

processo, tal determinação não é possível, além do que, iria contra as 

diretrizes do juizado especial, violando o princípio da celeridade e 

economia processual, razão pela qual OPINO pelo afastamento da 

pretensão da ré. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA A ré afirma que no presente caso não deve ser invertido o 

ônus da prova, por entender que a parte autora tem plena possibilidade de 

comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que a ré teria maior facilidade de comprovar o vínculo contratual e a 

legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

Em audiência de conciliação, id. 26718904, a parte reclamante esclareceu 

que se manifestaria em impugnação quanto a pretensão de produção de 

provas e a reclamada requereu audiência de instrução e julgamento. 

Ultrapassadas as preliminares, verifico que o feito se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a 

audiência de instrução, considerando que o feito demanda prova 

meramente documental, razão pela qual OPINO para o julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito C/C Danos Morais. Em síntese, alega a parte autora 

que teve seu nome negativado indevidamente pela ré no valor de R$ 61,92 

(sessenta e um reais e noventa e dois centavos), inscrito em 16/05/2016, 

conforme id. 25171234. Ressalto que o autor foi novamente negativado em 

21/11/2016 por outra empresa, conforme documento de id. 25171234. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. (id. 26718904) Em defesa tempestiva (id. 

27031017), a parte ré defende a existência do débito, e formalizou pedido 

contraposto pleiteou pela condenação do autor ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé. A parte autora apresentou impugnação no id. 

27238554, reafirmando que não houve relação jurídica e que o débito em 

comento é indevido. Da análise dos autos é possível verificar que o ponto 

controvertido da contenda está restrito a efetiva contratação ou não pela 

parte autora dos serviços prestados pela parte ré e se a negativação 

discutida é legítima. Quanto a tal fato de forma específica, a parte ré em 

defesa, afirma que foi contratada pelo autor. Pois bem, passamos a 

análise dos fatos e das provas. Para que a ré seja responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal. Analisando os autos verifico que a ré, à contestação protocolada 

ao id. 27031017, não acostou aos autos nenhuma prova hábil a 

demonstrar que a parte autora teria, efetivamente contratado os serviços 

que a ré afirma ter legitimidade para realizar a cobrança. Destaco que, não 

é possível afirmar de forma inequívoca que de fato a parte autora 

contratou os serviços da parte ré, pois não consta nos autos nenhum 

documento apresentado pela ré com esta finalidade. Considerando que 

nada existe nos autos neste sentido é de se concluir que inexiste relação 

jurídica entre as partes, e que todos eventuais débitos em decorrência da 

mesma, também, não estão aptos a surtir os efeitos esperados, devendo 

ser declarado inexistente a relação jurídica e os débitos eventualmente 

existentes. Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito 

por parte da ré, sequer atitudes transparentes na relação com o 

consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Verifica-se o ato 

ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar 

débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que 

deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria um risco da 

atividade econômica que não poderia ser transferido ao consumidor). 

Ressalta-se ainda que, neste caso a ré sequer possui provas que de fato 

comprovem a relação jurídica que teria dado origem a cobrança e a 

legalidade de eventual contratação . Ou seja, ao negativar indevidamente o 

nome da parte autora, a ré incorreu de forma inequívoca em falha na 

prestação do serviço, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 

14 do CDC. E, caberia à ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, 

que de fato foi de forma inequívoca contratada pela parte autora, a origem 

e valor do débito que a parte demandante afirma desconhecer, e que não 

houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva 
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do consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que denota-se a 

verossimilhança das alegações da parte autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas da ré com os danos sofridos pela parte 

autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela 

ré ao negativar, indevidamente o nome da parte autora, sem, contudo, 

sequer comprovar o vínculo contratual entre as partes, e de forma 

inequívoca, a existência e origem do débito ora discutido. Logo, na esfera 

da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do 

artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação 

indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 61,92 (sessenta e um reais e noventa e dois 

centavos), inscrito em 16/05/2016, bem como a nulidade de qualquer 

cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida no 

valor de R$ 61,92 (sessenta e um reais e noventa e dois centavos), 

inscrito em 16/05/2016. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que 

concerne aos danos morais, em razão da negativação indevida, são 

suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, 

acarretando à re a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral 

sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, 

consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – 

Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. Negativação do 

nome da autora em razão de débito de energia elétrica cobrado após a 

desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e pedido de 

desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente para 

declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a Reclamada encaminhou os dados da autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

De outro lado, insta destacar que, a autora possui outras anotações junto 

ao SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes às discutidas na 

presente demanda, assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 

385 do STJ. Porém, ainda que não incida a referida Súmula, a existência 

de outros apontamentos posteriores, como no presente caso, devem 

levados em consideração para fixação do quantum, dentro dos 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Isto porque, tal fato 

interfere de forma direta a extensão do dano, intensidade do sofrimento e 

a gravidade da conduta, que como resultado, impacta a razoabilidade 

necessária para fixar a obrigação indenizatória. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - 

DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o 

cessionário de crédito que não confere de modo adequado os 

documentos comprobatórios da legitimidade do crédito adquirido e 

inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em cadastro de 

inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de crédito 

decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano moral, 

basta a negativação indevida, sendo desnecessária a demonstração do 

prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ não deve ser 

aplicada no caso de as demais negativações do nome do requerente 

serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por danos morais 

deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a indenização se mede 

pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. - 

Se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de vários 

estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. - Recurso provido em parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLEITO DE 

REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO 

INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADA 

PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM 

ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É incontroverso o dano 

moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima a cobrança que deu 

ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. Na verdade, a ré 

argui o descabimento da condenação no caso concreto, pois seria o 

demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi comandado em 

19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em razão do ingresso 

desta demanda. Um segundo registro em nome da parte autora ocorreu 

abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de iniciativa da ré. 

Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a sua incidência 

pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior deve ser levada 

em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus próprios 

fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. DO PEDIDO CONTRAPOSTO E DA MULTA POR LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Alega a ré que a parte autora deve ser condenada ao pedido 

contraposto apresentado, pretendendo o recebimento do débito ora 

discutido. A parte autora pretendeu a declaração de inexistência do débito 

que deu origem a negativação sofrida afirmando que não teve relação 

jurídica com a parte ré e que na época dos fatos era incapaz nos termos 

da Lei. A ré não se desvencilhou de seu ônus probatório, em razão 

inclusive de toda a fundamentação e conclusão deste julgado, OPINO para 

que seja rejeitada a pretensão da ré no que tange ao pedido contraposto. 

CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos e documentações 

apresentadas, OPINO pelo afastamento das preliminares suscitadas, 

julgando a lide de forma antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 
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nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação 

de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova 

em favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por 

declarar inexigível a fatura relativa à dívida no valor de R$ 61,92 (sessenta 

e um reais e noventa e dois centavos), inscrito em 16/05/2016,. 3. 

Consequentemente, OPINO por condenar a ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios. 4. OPINO por determinar à 

r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada das 

negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, no valor de R$ 

61,92 (sessenta e um reais e noventa e dois centavos), inscrito em 

16/05/2016. 5. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos 

pela parte autora, e por condenar a ré ao pagamento de indenização, na 

proporção que OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (16/05/2016) e a correção monetária a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA NÚMERO DO PROCESSO: 

1012874-53.2019.8.11.0001 POLO ATIVO: ALEXANDRE ABRAAO BRAGA 

SIQUEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DA PRELIMINARES ARGUIDAS AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO A ré pleiteia que a inicial seja 

indeferida, questionando quanto ao comprovante de residência anexado 

aos autos. Afirma que o endereço comprovado mediante a apresentação 

de fatura de energia é divergente do endereço declarado a próprio punho. 

Quanto as possibilidades de indeferimento da petição inicial, vejamos o 

que preceitua o CPC: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - 

for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de 

interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 

321 . § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido 

ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos 

incompatíveis entre si. § 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de 

obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de 

bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 

2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados. O apontamento feito pela parte ré, seria o caso tratado no 

inciso IV, ou seja, não atendimento as prescrições do art. 321, in verbis: 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Art. 320. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Sendo assim a suposta falha processual apontada, ensejaria a 

intimação do autor para a regularização da comprovação de endereço, 

caso fosse este o cenário fático da demanda. Ademais, destaco que o 

endereço comprovado com a apresentação de fatura comprova a 

competência territorial deste juízo. Logo, não existe óbice para o 

recebimento do comprovante de residência, tendo em vista que, consta no 

id. 25190834 na fatura de luz a titularidade do autor, razão pela qual 

OPINO pelo recebimento do documento, e consequentemente superar a 

preliminar apontada pela ré, considerando que não foi apresentou 

qualquer contraprova que viesse a desconstituir o documento. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA A ré em sua contestação afirma que não 

existe pretensão resistida. Entende que se a parte autora não buscou 

solucionar a presente lide de forma administrativa, por meio de um dos 

canais de atendimentos da ré, que a demanda deve ser julgada extinta. 

Cumpre esclarecer que, a parte autora não esta vinculada ao dever de 

sanar conflitos de forma administrativa com a ré, tendo em vista que a 

Constituição Federal assegura o direito de ação. Tal direito assegura aos 

jurisdicionados o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em razão do 

qual, no Brasil, somente o Poder Judiciário tem jurisdição, sendo 

inafastável a entrega da prestação jurisdicional. Insta esclarecer que o 

direito de ação é um direito autônomo e abstrato, por isso, não se 

confunde com o direito material que se pretende defender. Ressalta-se 

que a parte autora pretende a discussão quanto a negativação realizada 

pela parte ré, o que está comprovado no id. 25190831, logo, satisfeita a 

existência de prova mínima. Desta feita, OPINO por afastar a preliminar 

arguida em contestação, para que seja apreciado o direito material 

invocado pelas partes. DO EXTRATO APRESENTADO A ré pleiteou que a 

inicial fosse indeferida, questionando a idoneidade do extrato apresentado 

pela parte autora. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a petição 

inicial será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º estabelece 

as hipóteses nas quais considera-se inepta a petição inicial. A eventual 

fragilidade das provas não está ali elencada, podendo subsidiar o 

julgamento do mérito da contenda, mas não sua extinção precoce, razão 

pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. Ademais, observo que o 

extrato anexado foi obtido em balcão de atendimento e que a ré não 

apresentou qualquer contraprova que viesse a desconstituir o documento 

e nem mesmo nega a existência da negativação, substanciando a sua 

defesa na alegada legalidade do ato discutido. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no 

presente caso não deve ser invertido o ônus da prova, por entender que a 

parte autora tem plena possibilidade de comprovar as suas alegações. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Em audiência de conciliação, id. 26729439, a 

parte autora se remeteu à contestação quanto às provas e a parte ré 

pediu pelo julgamento antecipado da lide. Ultrapassadas as preliminares, 

verifico que o feito se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de 

instrução, considerando que o feito demanda prova meramente 

documental, razão pela qual OPINO para o julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Anulatória de Negócio 

Jurídico C/C Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais. 

Em síntese, alega a parte autora que teve seu nome negativado 

indevidamente pela ré no valor R$ R$ 314,93 (novecentos e quatro reais e 

noventa centavos), inclusão em 09/11/2018 (id. 25190831). Ressalto que 

o autor foi novamente negativado em 28/02/2019, e em 26/07/2019 por 

outras empresas, conforme se observa do id. 25190831. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. (id. 26729439) Em defesa tempestiva (id. 27153470), a parte ré 

defende a existência do débito. A parte autora apresentou impugnação no 

id. 27491052, reafirmando que não houve relação jurídica e que não houve 
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apresentação pela parte requerida de documentos inerentes à 

contratação ora questionada. Da análise dos autos é possível verificar 

que o ponto controvertido da contenda está restrito a efetiva contratação 

ou não pela parte autora dos serviços prestados pela parte ré. Quanto a 

tal fato de forma específica, a parte ré em defesa, afirma que foi 

contratada pela autora, porém, não trouxe nenhuma prova aos autos. Pois 

bem, passamos a análise dos fatos e das provas. Para que a ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que a ré, à contestação 

protocolada ao id. 27153470, não acostou aos autos nenhuma prova hábil 

a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente contratado os 

serviços que a ré afirma ter legitimidade para realizar o pagamento. 

Destaco que, não é possível afirmar de forma inequívoca que de fato a 

parte autora contratou os serviços da parte ré, pois não há um único 

documento apresentado pela ré com esta finalidade que demonstrem a 

eventual contratação de prestação de serviços. Considerando que nada 

existe nos autos neste sentido é de se concluir que eventual existência de 

contratação em nome da autora é nula, e que todos eventuais débitos em 

decorrência da mesma, também, não estão aptos a surtir os efeitos 

esperados, devendo ser declarado inexistente a relação jurídica e os 

débitos eventualmente existentes. Assim, não se reconhece eventual 

exercício regular de direito por parte da Ré, sequer atitudes transparentes 

na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política 

nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. 

Verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a 

segurança que deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria 

um risco da atividade econômica que não poderia ser transferido ao 

consumidor). Ressalta-se ainda que, neste caso a ré sequer possui 

provas que de fato comprovem a relação jurídica que teria dado origem a 

cobrança e a legalidade de eventual contratação . Ou seja, ao negativar 

indevidamente o nome da parte autora, a ré incorreu de forma inequívoca 

em falha na prestação do serviço, que autoriza a responsabilidade 

objetiva do artigo 14 do CDC. E, caberia à ré provar, nos termos do artigo 

14, §3º do CDC, que de fato foi de forma inequívoca contratada pela parte 

autora, a origem e valor do débito que a parte demandante afirma 

desconhecer, e que não houve o dano relacionado ao serviço prestado, 

ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não se vê no 

caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, faz com 

que denota-se a verossimilhança das alegações da parte autora, 

rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, 

vez que presente o nexo causal que une as condutas da ré com os danos 

sofridos pela parte autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de 

causa e efeito entre a conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.) Assim, de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação 

do serviço pela ré ao negativar, indevidamente o nome da parte autora, 

sem, contudo, sequer comprovar o vínculo contratual entre as partes, e de 

forma inequívoca, a existência e origem do débito ora discutido. Logo, na 

esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos 

termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria 

negativação indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR 

DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$ 314,93 (novecentos 

e quatro reais e noventa centavos), inclusão em 09/11/2018 (id. 

25190831), bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada da negativação aqui discutida R$ 314,93 (novecentos e quatro 

reais e noventa centavos), inclusão em 09/11/2018. Oficie-se ao 

SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE 

ORDEM MORAL No que concerne aos danos morais, em razão da 

negativação indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação dos 

sentimentos do homem médio, acarretando à re a obrigação de indenizar o 

consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa, consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO – Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. 

Negativação do nome da autora em razão de débito de energia elétrica 

cobrado após a desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e 

pedido de desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente 

para declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a Reclamada encaminhou os dados da autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

De outro lado, insta destacar que, a autora possui outras anotações junto 

ao SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes às discutidas na 

presente demanda, assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 

385 do STJ. Porém, ainda que não incida a referida Súmula, a existência 

de outros apontamentos posteriores, como no presente caso, devem 

levados em consideração para fixação do quantum, dentro dos 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Isto porque, tal fato 

interfere de forma direta a extensão do dano, intensidade do sofrimento e 

a gravidade da conduta, que como resultado, impacta a razoabilidade 

necessária para fixar a obrigação indenizatória. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - 

DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o 

cessionário de crédito que não confere de modo adequado os 

documentos comprobatórios da legitimidade do crédito adquirido e 

inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em cadastro de 

inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de crédito 

decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano moral, 

basta a negativação indevida, sendo desnecessária a demonstração do 

prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ não deve ser 

aplicada no caso de as demais negativações do nome do requerente 

serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por danos morais 

deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a indenização se mede 

pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. - 

Se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de vários 

estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. - Recurso provido em parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLEITO DE 

REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO 

INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADA 
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PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM 

ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É incontroverso o dano 

moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima a cobrança que deu 

ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. Na verdade, a ré 

argui o descabimento da condenação no caso concreto, pois seria o 

demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi comandado em 

19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em razão do ingresso 

desta demanda. Um segundo registro em nome da parte autora ocorreu 

abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de iniciativa da ré. 

Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a sua incidência 

pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior deve ser levada 

em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus próprios 

fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos e 

documentações apresentadas, OPINO pelo afastamento das preliminares 

suscitadas, julgando a lide de forma antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO 

por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela 

parte autora, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar 

inexistente a relação de consumo entre as partes, e ainda aplicar a 

inversão do ônus da prova em favor da autora, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC. 2. OPINO por declarar inexigível a fatura relativa à dívida no 

valor R$ 314,93 (novecentos e quatro reais e noventa centavos), inclusão 

em 09/11/2018; 3. Consequentemente, OPINO por condenar a ré à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios. 4. 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada das negativações aqui discutidas, mediante 

SERASA JUD, no valor R$ 314,93 (novecentos e quatro reais e noventa 

centavos), inclusão em 09/11/2018; 5. OPINO por reconhecer os danos de 

ordem moral sofridos pela parte autora, e por condenar a ré ao pagamento 

de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (19/11/2018) e a correção monetária a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1010451-23.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: PAULO CELIDÔNEO BRESSER DORES POLO PASSIVO: 

GLAUCO RODRIGO CARVALHO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DA NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a ação foi distribuída em nome de 

PAULO CELIDÔNEO BRESSER DORES. Acontece que, o cadastro da ação 

foi efetivado em nome de CARLOS ROBERTO BRESSER DORES. Desta 

forma, OPINO por deferir o pedido de id. 24677789, ratificado em 

audiência, para evitar nulidades processuais retificar o polo ativo da 

presente demanda, passando a figurar o Sr. PAULO CELIDÔNEO 

BRESSER DORES inscrito no CPF sob o nº 001.898.648-00. DA REVELIA O 

réu foi devidamente citados conforme AR positivo (id. 25297644). Todavia 

o mesmo deixou de comparecer à audiência de conciliação, e tampouco 

justificaram sua ausências no prazo legal. Insta destacar que o AR 

anexado aos autos cumpre com o requisito de identificação do recebedor, 

sendo assim, apto a surtir os efeitos jurídicos esperados, senão vejamos: 

“ENUNCIADO 5 – A correspondência ou contra-fé recebida no endereço 

da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor.” Deste norte, e considerando os termos do art. 20 da Lei nº 

9.099/95, reconheço a revelia, conforme requerido em audiência. DO 

MÉRITO Noticia a parte autora, que firmou contrato de locação de um bem 

imóvel, estando o antigo locatário, ora réu, com débito referente a aluguéis 

e encargos. Alega que o valor fixado a título de aluguel foi de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais) por mês a ser pago até o dia 05 de cada mês. 

Narra que o réu assumiu a responsabilidade pelo pagamento das taxas 

condominiais, imposto predial (IPTU), consumo de água, luz e esgoto 

durante o período da locação. Existe ainda no contrato de locação a 

previsão de multa equivalente a três aluguéis mensais, sem bonificação. 

Sustenta que ao desocupar o imóvel em 14/06/2019, o réu deixou diversos 

débitos inadimplidos, razão pela qual teve subtraído o valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), referente ao depósito caução. O autor foi credor de dívida 

de aluguel referente à metade do mês de junho/2019, taxa de IPTU 

proporcional 5/12, faturas do consumo de energia referentes aos meses 

de maio/2019 e junho/2019, taxas condominiais referentes aos meses de 

abril/2019 e metade do mês de maio/2019, bem como a multa contratual em 

razão da rescisão precoce (parágrafo 3º da cláusula segunda). O autor 

ainda se diz credor, de multa moratória de 10%, honorários advocatícios 

de 20%, em razão da necessidade de cobrança judicial. Atribuindo a 

causa o valor de R$ 26.292,01 (vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta e 

dois reais e um centavo). Assim, analisando os documentos que instruíram 

a inicial, verifico que restou incontroverso o débito decorrente do contrato 

de locação firmado entre as partes, bem como a luz do que preconiza o 

artigo 333, II do CPC, incumbia a parte ré corroborar aos autos fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, de modo que, 

por não ter demonstrado a satisfação dos débitos que ora lhes são 

imputados, impõe-se a condenação destes ao pagamento dos valores 

pleiteados na exordial. Quanto à cláusula penal em razão do 

descumprimento contratual prevista no contrato de locação, entendo 

devida, nos exatos termos pactuados: “O descumprimento das cláusulas 

deste contrato sujeitará o infrator à multa penal equivalente a 03 (três) 

meses de aluguel atualizado, em benefício da outra parte, sem prejuízo da 

exigibilidade das demais penalidades constantes neste instrumento...” 

Ante o exposto, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo 

Civil, c/c art. 20 da Lei 9.099/95, OPINO por retificar o polo ativo da 

demanda, passado a figurar o Sr. PAULO CELIDÔNEO BRESSER DORES 

inscrito no CPF sob o nº 001.898.648-00, e ainda, reconhecer a revelia e 

JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o 

réu, a pagar à Reclamante o valor de R$ 26.292,01 (vinte e cinco mil, 

seiscentos e quarenta e dois reais e um centavo), referente aos aluguéis, 

multa penal por descumprimento contratual e demais encargos, acrescido 

de juros legais (1%) e correção monetária (INPC) a partir da citação (id. 

25297644 – 11/10/2019). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013859-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA REGINA JULIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1013859-22.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: VHER CURSOS EDUCACIONAIS LTDA EPP Polo Passivo: ADRIANA 

REGINA JULIO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial, proposta pelo Exequente em desfavor à Executada, 

visando ao recebimento do valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e 

cinquenta reais), referente às parcelas nº 08 a 12, de um termo de 

confissão de dívida firmado entre as partes. Antes mesmo do cumprimento 

da determinação por parte da Douta Magistrada, pela citação da 

Executada (Mov. 25588600), as partes informaram ao juízo a composição 

amigável da contenda, com a juntada do termo de acordo. (Mov. 

27331692) Pois bem. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

adequando-se ao espírito da nova sistemática do processo civil, o que, 

inclusive, dispensa o magistrado de julgar as diversas questões postas 

nos autos, cabendo verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, com a homologação a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes 

são capazes, que a Executada, pessoalmente, assinou o termo de acordo, 

e que o mesmo foi protocolado pelo Dr. Roberto Douglas de Almeida 

Gonçalves, mediante assinatura digital. Observo que o aludido advogado 

detém plenos poderes para firmar acordo, e dar quitação (Mov. 

25431582), e que os valores serão adimplidos mediante boletos bancários. 

Portanto, nada obsta a homologação da transação celebrada, 

voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de 

Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, e 

possui a eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 

515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre 

as partes na minuta apresentada à Mov. 27331692, para que produzam os 

seus efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1010451-23.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: ANGELICA FATIMA AMORIM DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA In casu, 

é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO As partes em audiência de conciliação, id. 

26833489 pleitearam pela manifestação em contestação e impugnação no 

que tange a produção de provas. Verifico que o feito se encontra apto 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para 

o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive 

a audiência de instrução, considerando que o feito demanda prova 

meramente documental, razão pela qual OPINO para o julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito CC Danos Morais, em razão de suposta negativação 

indevida. Em síntese, alega a parte autora que teve seu nome negativado 

indevidamente pela ré, em razão de débito no valor de R$ 2.994,60 (dois 

mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), com 

inscrição de negativação realizada em 20/02/2017. Ressalto que conforme 

se observa do documento de id. 25340109, esta é a única inscrição de 

negativação em nome da autora. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. (id. 

26833489) Em defesa tempestiva (id. 26760776), a parte ré afirma 

representar por meio de cessão de crédito supostos débitos oriundos do 

Banco Santander. Pleiteou no dia 03/12/2019 mais quinze dias para a 

apresentação dos documentos que originaram a dívida que afirma existir. 

Quanto a tal pleito, por não se tratar de documentos novos, OPINO pelo 

indeferimento, nos termos do CPC. Ademais, ainda que assim não fosse, 

insta consignar que a ré teve tempo suficiente para a apresentação de 

documentos desde a ciência dos fatos, e que os quinze dias pleiteados 

não se justificam. A parte autora apresentou impugnação nos id. 

27040501, reafirmando que não houve relação jurídica entre as partes, 

que a autora não é devedora da ré e que a negativação ora discutida é 

indevida. O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da 

inserção do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, haja vista 

a alegação de que não possui relação jurídica com a ré, desconhecendo a 

origem do débito no valor de R$ 2.994,60 (dois mil novecentos e noventa e 

quatro reais e sessenta centavos), que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA com inscrição de negativação realizada em 20/02/2017. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e ou fornecimento 

de serviços para os clientes/usuários é da empresa ou instituições 

creditícias que disponibilizam os seus produtos, e isso não dá direito aos 

mesmos de violarem normas de ordem pública, como é o caso do Código 

de Defesa do Consumidor - (art. 14 e 42 caput). No presente caso, 

verifica-se que a parte autora além de negar a existência de relação 

contratual com a ré, assevera ainda que o débito levado a efeito é 

inexistente. A inteligência do art. 6º, inc. VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, que é norma de ordem pública, nos mostra que são direitos 

básicos do consumidor, entre outras coisas, a inversão do ônus da prova 

a seu favor, quando a critério do Juiz for verossímil a alegação ou quando 

for hipossuficiente, incumbindo, portanto, à parte Reclamada comprovar a 

licitude do débito cobrado e levado a efeito nos órgãos de proteção ao 

crédito, assim como que tenham dado ciência à parte Reclamante da 

respectiva cessão, o que não restou infirmado nos autos, conforme 

estabelece o artigo 290 do Código Civil. Desse modo, restou configurado a 

falha na prestação dos serviços da Reclamada, máxime por receber uma 

dívida em cessão sem a devida conferência da legitimidade de sua 

cobrança, e, o que é pior, inserir os dados da suposta credora nos anais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 512 de 1000



de proteção ao crédito, sem qualquer comunicação prévia do consumidor. 

Ressalte-se, que um banco ou instituição de crédito deve zelar não só 

pelo seu nome, bem como pela conduta de seus funcionários, e o mínimo 

que o mesmo deve fazer é ressarcir a parte Reclamante, com as escusas 

de práxis, e mandar apurar os fatos, sem negligenciá-los. Insta ressaltar 

que exercício regular de direito é a cobrança lícita, nos limites legais, sem 

abusos, bem como a responsabilidade da parte Reclamada é objetiva, haja 

vista tratar-se o presente de relação de consumo, prevista no art. 14 e 42, 

do CDC, deve, portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, 

a de indenizar a parte autora pelos danos morais experimentados de 

forma injusta. Verifica-se o ato ilícito da ré, na negligência no lidar com o 

consumidor, seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe 

propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação de consumo 

(o que seria um risco da atividade econômica que não poderia ser 

transferido ao consumidor). Ou seja, ao negativar indevidamente o nome 

da parte autora, a ré incorreu de forma inequívoca em falha na prestação 

do serviço, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. 

E, caberia à ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato 

foi de forma inequívoca contratada pela parte autora, a origem e valor do 

débito que a parte demandante afirma desconhecer, e que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que denota-se a 

verossimilhança das alegações da parte autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas da ré com os danos sofridos pela parte 

autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela 

ré ao negativar, indevidamente o nome da parte autora, sem, contudo, 

sequer comprovar o vínculo contratual entre as partes, e de forma 

inequívoca, a existência e origem do débito ora discutido. Logo, na esfera 

da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do 

artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação 

indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 2.994,60 (dois mil novecentos e noventa e 

quatro reais e sessenta centavos), que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA com inscrição de negativação realizada em 20/02/2017, bem 

como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena 

de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida R$ 2.994,60 (dois mil novecentos e noventa e 

quatro reais e sessenta centavos), que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA com inscrição de negativação realizada em 20/02/2017. 

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados 

da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. DA ANÁLISE 

DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que concerne aos danos morais, em 

razão da negativação indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação 

dos sentimentos do homem médio, acarretando à re a obrigação de 

indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por 

reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, consoante tem decidido a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO – Reparação de danos materiais e 

morais. Bandeirante. Negativação do nome da autora em razão de débito 

de energia elétrica cobrado após a desocupação do imóvel, respectiva 

comunicação da ré e pedido de desligamento da instalação. Sentença 

parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da dívida e 

condenar a ré à indenização de R$4.000,00 a título de danos morais. 

Inconformismo da ré. Recurso. Sem razão. Alegação recursal de 

impossibilidade de acesso ao medidor do imóvel para que fosse efetivado 

o encerramento da instalação quando a autora realizou o pedido de 

desligamento. Inadmissibilidade. Referida justificativa não escusa a ré da 

não cessação de cobranças em nome da autora, tendo em vista a 

ausência de utilização do serviço após o pedido de desligamento. Pedido 

subsidiário para redução do quantum indenizatório. Impossibilidade. Valor 

fixado em patamar razoável e proporcional, devendo ser levado em conta 

os fins pedagógicos e punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano 

moral. Recurso não provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina 

Miranda de. Recurso inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 

Nov. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há 

evidente violação da boa-fé e indevida exposição da parte autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

às negativações infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, 

demonstrando o dano propriamente dito com a clara negligência da ré, e 

sua falha na prestação do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA 

QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano 

moral, insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para 

o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a parte ré encaminhou os dados da parte autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. CONCLUSÃO Isso posto, após 

a análise dos fatos e documentações apresentadas, OPINO pelo 

julgamento da lide de forma antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação 

de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova 

em favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por 

declarar inexigível a fatura relativa à dívida no valor no valor de R$ 

2.994,60 (dois mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta 

centavos), que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA com inscrição 

de negativação realizada em 20/02/2017. 3. Consequentemente, OPINO 

por condenar a ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios. 4. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada das negativações aqui 

discutidas, mediante SERASA JUD, no valor de R$ 2.994,60 (dois mil 

novecentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), que ensejou a 

anotação junto ao SPC/SERASA com inscrição de negativação realizada 

em 20/02/2017. 5. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral 

sofridos pela parte autora, e por condenar a ré ao pagamento de 

indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (20/02/2017) e a correção monetária a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1003945-31.2019.8.11.0001 Autora: 

CLARISSA DE OLIVEIRA Ré: GOL LINHAS AÉREAS S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA CONEXÃO Antes de adentrar ao mérito, observo que a Ré 

suscita a conexão deste processo, com o de nº 

1003889-95.2019.8.11.0001, em trâmite perante o 3º Juizado Especial 

Cível, desta comarca, proposto pelo esposo da Autora, em razão dos 

mesmos fatos. Para que se configure a conexão faz-se necessário que 

entre os processos sejam comuns o pedido ou causa de pedir, consoante 

se exige o artigo 55 do CPC/15. No entanto, neste caso específico, 

entendo que não há conexão, uma vez que o aludido processo já foi 

objeto de sentença anterior, com trânsito em julgado em 16/12/2019, o que 

impossibilita a conexão, nos termos do artigo 55, §1º, razão qual OPINO 

por afastar a conexão. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superada 

a preliminar. NO MÉRITO, da análise do processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas para a formação do convencimento motivado do artigo 371 do 

CPC/15, posto que, a regularidade da prestação de serviço seria 

facilmente comprovada por provas documentais, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO Inicialmente, cumpre anotar que é pacífico o 

entendimento de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide 

do Código de Defesa do Consumidor, já que Autora e Ré se amoldam aos 

conceitos de consumidor e fornecedor esclarecidos no artigo 2º e 3º do 

aludido diploma legal. E, nesse sentido, entende a jurisprudência pátria 

quanto à relação de consumo existente entre as partes no transporte 

aéreo “Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a 

qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.” 

(DORIGATTI, Nelson. Procedimento do Juizado Especial Cível 

246870220168110001/2016. J. em 19 Out. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) Reconhecida a incidência da 

legislação de consumo e a vulnerabilidade da Autora, consequentemente 

deve-se incidir, também, a inversão do ônus probatório, o que desde já 

OPINO por deferir, em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Reclamação Cível, 

fundada em reparação por danos morais. Segundo a Autora, adquiriu 

voos, viabilizados pela Ré, para os trechos, Cuiabá/MT, Guarulhos/SP, 

com conexão em Brasília/DF. Que, apesar do contrato prever o aporte ao 

destino final às 16:00, teve atraso no voo de conexão, chegando ao 

destino final somente às 21:10. Ou seja, atraso de mais de 5 horas. 

Pleiteia, assim, pela indenização em danos morais. Oportunizada a 

conciliação (Mov. 24581211), as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. A Ré, em defesa tempestiva 

(Mov. 24487802), reconhece o cancelamento do voo inicialmente 

adquirido, mas afirma, de maneira genérica, que os fatos se deram em 

razão de problemas técnicos na aeronave, que poderiam comprometer a 

vida dos passageiros. Afirma ter reacomodado a consumidora em outro 

voo, e fornecido voucher de alimentação. Impugnação apresentada à Mov. 

24871110. Pois bem. Da análise dos Autos, principalmente dos bilhetes 

apresentados pela Autora à inicial, tem-se que é incontroverso que o 

aporte ao destino final o fez com mais de 05 horas de atraso. A Ré, 

inclusive, confessa tal fato à Mov. 22805488. Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. A Companhia Aérea que se dispõe à prestar o 

serviço de transporte, deve zelar pela segurança dos seus passageiros, 

e pela observância da pontualidade dos horários estabelecidos, posto que 

imprescindíveis para a aquisição das passagens. No caso em tela, 

observa-se que a Ré não logrou êxito em demonstrar as reais razões para 

o atraso, como os supostos problemas técnicos, sequer demonstrou 

efetivamente, a prestação de informações claras e precisas à 

consumidora. Demonstrou, na realidade, que prestou um serviço 

deficiente, com submissão da consumidora à aeronave com defeitos, 

tendo de atrasar os voos, para, enfim, retificá-los, o que compromete a 

segurança na prestação de serviços. O eventual fornecimento de 

alimentação, à Autora, pode influenciar na quantificação do dano, mas não 

em seu afastamento. Tem-se, portanto, que a Autora foi vítima de uma 

prestação de serviço desidiosa, que fez com que a mesma fosse 

submetida a um atraso considerável do horário inicial aprazado de 

chegada. Em momento algum, viu-se condutas da Ré para esclarecer à 

consumidora, na oportunidade, exatamente o que estava ocorrendo em 

relação ao voo, deixando de observar o ônus probatório que lhe é 

peculiar, consoante artigo 373, II do CPC/15, pois não apresentou provas 

desconstitutivas, modificativas ou extintivas do direito da Autora. Portanto, 

a falta de assistência adequada à passageira, o cancelamento do voo 

inicialmente contratado, com o atraso incontroverso para chegar ao 

destino final, e, ainda, a falta de informações concretas pelos prepostos 

da ré, configura falha na prestação dos serviços, e ato ilícito, nos termos 

dos artigos 186 do Código civil, c/c 14, caput, do CDC, quando viola a 

dinâmica do direito do consumidor, deixando de atender às suas 

necessidades, o que representa violação do artigo 6º, I, II, III, IV e VI do 

CDC. Viola, ainda, a Res. 400 da ANAC, em especial as suas obrigações 

quando do atraso de voo, preconizadas nos artigos 20 e 21, e seus 

incisos, ao passo que não se viu nos autos comportamento da Ré quanto 

à informações precisas e imediatas à Autora, conforme exige o artigo 26, 

III da aludida resolução. Ressalta-se que o atraso foi de mais de 5 (cinco) 

horas, período que, em momento algum, pode ser considerado como 

razoável. Caracterizada, então, a má prestação de serviço por parte da 

Ré, que não logrou êxito em comprovar fatos para se eximir de sua 

responsabilidade. Ultrapassada essa nuance, devemos analisar os danos 

morais propriamente ditos, principalmente em harmonia ao princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana, e ao artigo 5º, V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, não se pode deixar de reconhecer 

o sofrimento advindo da ineficácia da prestação dos serviços por parte da 

Ré, não só pela frustração da expectativa da autora em aportar no destino 

no horário aprazado, o que faz presente o nexo causal, ou seja, “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 

6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. P. 71.) Consequentemente, 

RECONHEÇO o dano moral in re ipsa, pois, indubitavelmente ultrapassam a 

seara do mero desconforto, configurando efetiva lesão à personalidade. 

Entendo, ainda, que não que prevalecer a tese de mero dissabor, 

principalmente considerando a angústia sofrida pela Autora com a 

sensação de insegurança causada pelo cancelamento do voo, e falta de 

assistência moral. E assim tem decidido a jurisprudência pátria: Ação de 

indenização por danos materiais e morais. Cancelamento de passagem 

aérea. Código de Defesa do Consumidor. Manutenção da aeronave. 

Hipótese que não se adequa à excludente de caso fortuito. 

Responsabilidade objetiva da empresa aérea. Dano moral configurado. 

Quantum arbitrado proporcional e razoável. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos. Recurso improvido". (PORTERO, Camila Paiva. 

Recurso inominado n. 1007562-83.2019.8.26.0032. J. em 26 Nov. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 17 Dez. 2019.) Portanto, resta claro 

o dever da Ré em prestar um serviço de qualidade, e não ter submetido a 

Autora ao cancelamento do voo, e atraso para aportar ao destino final. 

Situação que foge completamente da esfera do mero dissabor. Assim, 

OPINO por reconhecer os danos morais na modalidade in re ipsa, e 

condenar a Ré à ressarci-los. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS 

Provada a ofensa e o dano moral, sua reparação é impositiva, na forma 

dos art. 944 e seguintes do Código Civil. Para o arbitramento dos valores, 

é imprescindível conjugar alguns critérios, como a situação econômica da 

lesada, a intensidade do sofrimento, a gravidade da conduta e as 

circunstâncias que envolvem o caso. Nesse sentido, considerando o 

comportamento das partes e as provas produzidas aos autos por ambas 

as partes, entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 

5.000,000 (cinco mil reais), é suficiente para reparar, nos limites do 

razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Valor que guarda 

correspondência com a gravidade do fato e do seu resultado danoso, bem 

assim com as condições da vítima e da empresa autora da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade, 

representando um equilíbrio que não significa enriquecimento ilícito à 

vítima, e representa à Ré um impacto suficiente para impedi-la de reiterar o 

aludido comportamento no mercado de consumo. Isso posto, consoante os 

fundamentos acima expostos, e após analisar as versões dos fatos 

trazidas por ambas as partes: 1. OPINO por afastar a preliminar de 

conexão, suscitada pela Ré, à defesa. 2. NO MÉRITO, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados pela Autora, nos termos 

do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre 

as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em seu favor, 

consoante artigo 6º, VIII do CDC. 3. Comprovados o ato ilícito, o dano, e o 

nexo causal que os une, OPINO por reconhecer a falha na prestação do 
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serviço pela Ré, para condená-la ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais in re ipsa, como medida 

de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação 

(09/09/2019 – Mov. 24788185), e a correção monetária a partir da 

homologação da presente, pela Douta Magistrada. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014004-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLTER APARECIDA FERREIRA FABRIS OAB - MT10645-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1014004-78.2019.8.11.0001 Reclamante: 

CLEUSA MARIA DOS SANTOS AMORIM Reclamada: GOL LINHAS AÉREAS 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 

da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Sem preliminares a serem enfrentadas. Da 

análise do processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, motivo pelo qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO 

Anota-se que é pacífico o entendimento de que o caso em comento deve 

ser analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que 

Autora e Ré se amoldam aos conceitos de consumidora e fornecedor, 

esclarecidos no artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. E, nesse sentido, 

entende a jurisprudência pátria quanto à relação de consumo existente 

entre as partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao transporte aéreo as 

regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco 

do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. 

Procedimento do Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 

19 Out. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) 

Reconhecida a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da 

Autora, consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do ônus 

probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII 

do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ Observo que, 

apesar da ação ser nominada “Indenização por Danos Materiais e Morais”, 

os pedidos formulados versam, tão somente, à respeito dos danos morais, 

e como tais, serão analisados. Em síntese, a Autora narra a aquisição das 

passagens relativas ao trajeto Cuiabá/MT a Curitiba/PR, com conexão em 

São Paulo. Que, apesar de ter tido êxito no trajeto de ida, foi impedida de 

retornar a Cuiabá, pelo cancelamento do voo contratado, tendo perdido a 

conexão de São Paulo/SP para Cuiabá/MT. Que, por isso, teve de dormir 

em São Paulo, e somente retornou a Cuiabá/MT, em 30/04/2019. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 27214311), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. A Ré, por sua 

vez, à defesa tempestiva (Mov. 27116009), reconhece o cancelamento do 

voo, mas o atribui à instabilidade climática. Pois bem. Para a 

responsabilização civil da Ré, faz-se necessário a conjunção de três 

requisitos essenciais: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. O 

cancelamento do voo contratado, e o atraso para aportar no destino final, 

é incontroverso. Segundo a Ré, o mesmo teria se dado ante a instabilidade 

climática. Vislumbro que a Ré violou a Res. 400 da ANAC, em especial as 

suas obrigações quando do cancelamento do voo, preconizadas nos 

artigos 20 e 21, e seus incisos, ao passo que não se viu nos autos 

comportamento da Ré quanto à informações precisas e imediatas à 

Autora, sequer fornecimento de alternativas mais rápidas de 

reacomodação, conforme exige o artigo 26, II da aludida resolução. 

Caracterizada, então, a má prestação de serviço por parte da Ré, que não 

logrou êxito em comprovar fatos para se eximir de sua responsabilidade. 

Ultrapassada essa nuance, devemos analisar os danos morais 

propriamente ditos, principalmente em harmonia ao princípio constitucional 

da dignidade da pessoa humana, e ao artigo 5º, V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, não se pode deixar de reconhecer o sofrimento 

advindo da ineficácia da prestação dos serviços por parte da Ré, não só 

pela frustração da expectativa da autora em aportar no destino no horário 

aprazado, como também em não demonstrar tê-lo tratado de maneira 

digna, para tentar mitigar os danos causados pelo aludido atraso, o que 

faz presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de 

causa e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. P. 

71.) Consequentemente, RECONHEÇO o dano moral in re ipsa, pois, 

indubitavelmente ultrapassam a seara do mero desconforto, configurando 

efetiva lesão à personalidade. Entendo, ainda, que não que prevalecer a 

tese de mero dissabor, principalmente considerando a angústia sofrida 

pela Autora com a sensação de insegurança e desídia pelo cancelamento 

do voo, e atraso para aportar no destino final. E assim tem decidido a 

jurisprudência pátria: Recurso inominado – indenização por danos morais 

– atraso em voo doméstico em torno de dezoito horas por condições de 

mau tempo - recorrente assistiu o recorrido (hotel) – dano moral 

configurado - transtorno que excede o limite suportável – demora superou 

o tempo da viagem por meio de transporte terrestre - valor reduzido para 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) - sentença reformada – recurso parcialmente 

provido. (SALES, Rodrigo Barbosa. Recurso inominado n. 

1005072-50.2019.8.26.0562. J. em 06 Dez. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 17 Dez. 2019. Portanto, resta claro o dever 

da Ré em prestar um serviço de qualidade, e não ter submetido a Autora 

ao cancelamento do voo, e atraso para aportar ao destino final. Situação 

que foge completamente da esfera do mero dissabor. Assim, OPINO por 

reconhecer os danos morais na modalidade in re ipsa, e condenar a Ré à 

ressarci-los. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS Provada a 

ofensa e o dano moral, sua reparação é impositiva, na forma dos art. 944 

e seguintes do Código Civil. Para o arbitramento dos valores, é 

imprescindível conjugar alguns critérios, como a situação econômica da 

lesada, a intensidade do sofrimento, a gravidade da conduta e as 

circunstâncias que envolvem o caso. Nesse sentido, considerando o 

comportamento das partes e as provas produzidas aos autos por ambas 

as partes, entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o 

prejuízo moral que o fato acarretou. Valor que guarda correspondência 

com a gravidade do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade, representando um equilíbrio que 

não significa enriquecimento ilícito à vítima, e representa à Ré um impacto 

suficiente para impedi-la de reiterar o aludido comportamento no mercado 

de consumo. Isso posto, consoante os fundamentos acima expostos, e 

após analisar as versões dos fatos trazidas por ambas as partes, sem 

preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 1. OPINO pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados pela Autora, nos termos 

do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre 

as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em seu favor, 

consoante artigo 6º, VIII do CDC. 2. Comprovados o ato ilícito, o dano, e o 

nexo causal que os une, OPINO por reconhecer a falha na prestação do 

serviço pela Ré, para condená-la ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais in re ipsa, como medida 

de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação 

(09/12/2019 – Mov. 27116009), e a correção monetária a partir da 

homologação da presente, pela Douta Magistrada. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 
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55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005273-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS CAMPOS DEBONA OAB - MT16902/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1005273-93.2019.811.0001 Autor: SILVA 

MARA LEITE CAVALCANTE Ré: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pleiteia ao apresentar 

os fatos ser indenizada moralmente no valor de R$ 15.000,00 ( quinze mil 

reais), de outro lado, ao realizar os pedidos, afirma que deve ser 

indenizada com devolução em dobro de suposto valor indevido cobrado 

pela ré no importe de R$ 759,76 (setecentos e cinquenta e nove e setenta 

e seis centavos) e por fim, atribuiu a causa o valor de R$ 16.757,34 

(dezesseis mil setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro 

centavos). Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do CPC, 

OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 

15.759,76 (quinze mil setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e 

sete centavos). DO JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise dos autos 

verifico que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC/15. Aliado a isso, que as partes remeteram a contestação e 

impugnação para manifestarem quanto ao interesse de produção de 

prova. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018). Insta destacar que o presente caso limita-se a prova 

documental, da análise das condições e previsões contratuais, não sendo 

crível que os fatos articulados sejam objeto de prova testemunhal, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I 

do CPC/15. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no 

presente caso não deve ser invertido o ônus da prova, por entender que a 

parte autora tem plena possibilidade de comprovar as suas alegações. 

Cumpre anotar que é pacífico o entendimento de que o caso em comento 

deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já 

que a parte autora e ré se amoldam aos conceitos de consumidor e 

fornecedor esclarecidos no artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. 

Reconhecida a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da 

parte autora, consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do 

ônus probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 

6º, VIII do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL A parte autora afirma que 

contratou a reclamada em 2001 para a cobertura de serviços de saúde. 

Esclareceu que inicialmente as partes firmaram um contrato prevendo a 

alteração de preços para a faixa etária entre 50 e 59 anos no percentual 

de 67,25%. Anexou no id. 23041880, fl. 16 e seguintes que houve um 

aditamento contratual, especificamente quanto ao percentual a ser 

aplicado na mencionada faixa etária, que passaria então para o reajuste 

de 24,99%. Quanto ao dito termo aditivo, em razão do exposto na defesa 

na página 24, tenho por incontroverso. Diante desses fatos, a autora 

alega que a parte ré realizou reajuste em 07/2019 acima do previsto 

inicialmente no contrato firmado, pois teria praticado o reajuste de 67,25%, 

inicialmente contratado, e deixado de aplicar as condições do termo 

aditivo. Requereu indenização por danos morais e o ressarcimento em 

dobro dos valores pagos indevidamente no mês 07/2019, além do 

reconhecimento do reajuste a ser aplicado na faixa etária em comento. A 

parte ré alega que a cobrança está correta, que o contrato firmado entre 

esses litigantes é um contrato coletivo, e que por isso a ele não são 

aplicadas as condições impostas pela ANS no que tange a contratos 

individuais. Por fim, entende que o valor deve permanecer por ser o 

contratualmente previsto, e nega o dever de restituir o valor pago em julho 

e o dever indenizatório moral requerido na exordial. Pois bem. O ponto 

controvertido da demanda é averiguar acerca do percentual pactuado 

entre as partes. A parte ré em sua defesa colacionou parte do documento 

que prevê a aplicação de 24,99% para a faixa etária em que a parte 

autora se encontra, logo, incontroverso o percentual a ser aplicado. Ao 

apresentar os documentos da defesa, a parte ré juntou no id. 25145843 

um relatório que demonstra que a mensalidade do plano da autora passou 

de R$ 798,13 (setecentos e noventa e oito reais e treze centavos) para 

R$ 1.334,92 (mil trezentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos). 

Sendo assim, não merece prosperar o argumento da ré, de que a presente 

causa não é de competência deste juízo, em razão da complexidade da 

demanda, pois o cerne da questão é a aplicação do percentual contratado 

sob as parcelas mensais, tendo ambos os objetos incontroversos, tanto o 

percentual firmado no termo aditivo quanto os valores praticados em todo 

o ano de 2019. Para que a Ré venha a ser responsabilizada civilmente, é 

imprescindível a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e 

nexo de causalidade dentre eles. Vê-se que o aumento praticado pela 

parte ré se deu em 07/2019, o que foi pago pela parte autora. Em razão 

dos valores apresentados, a partir de julho de 2019 a parte ré passou a 

praticar aumento de 67,25%%, sendo que o percentual firmado no termo 

aditivo foi de 24,99%, devendo desta forma a mensalidade passar para o 

valor de R$ 997,58. Sendo assim o percentual aplicado pela parte ré 

extrapola os limites contratualmente assegurados. Deste norte, OPINO 

para dar provimento ao pedido da parte autora, para que a restituição do 

valor acima do previsto contratualmente e pago em julho de 2019 de forma 

indevida, seja realizada em dobro, nos termos do CDC. Prosseguindo com 

a análise da demanda, somente o fato da operadora praticar aumentos 

fora das previsões do contrato de plano de saúde, tendo que pleitear 

judicialmente para a aplicação de atualização dentro dos limites já 

previamente pactuados, já justifica o pedido de indenização, pois 

presentes a aflição e o sofrimento psicológico, e o nexo causal, ou seja, 

“o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Saliente-se, ademais, que a 

responsabilidade civil da fornecedora é objetiva, pois que a condição de 

prestadora de serviço impõe à parte ré o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de 

informação, proteção e boa-fé objetiva para com a consumidora, o que 

não se viu no caso em tela. Assim, os danos morais restam claros pela 

falha na prestação de serviço uma vez que foi negado à parte a aplicação 

de reajuste dentro dos limites previamente contratados. É sabido que o 

dano extra patrimonial diz respeito à violação dos direitos ligados à 

dignidade humana, sendo dispensável a prova de sua ocorrência, por se 

encontrar presente na própria ilicitude, de modo que, provada a conduta 

antijurídica, demonstrado está o dano moral, à guisa de uma presunção 

natural. Configurado o dano moral, no que tange ao quantum indenizatório, 

ressalto que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios 

legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 
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causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente na 

proporção de R$ 4.000,00 (nove mil reais), considerando a gravidade do 

ato praticado pela parte ré, para que tenha caráter pedagógico, sem 

entretanto gerar enriquecimento sem causa a parte autora. Isso posto, 

consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar as versões 

dos fatos e documentos trazidos por ambas as partes, OPINO pela 

retificação do valor da causa para fixá-lo em R$ 15.759,76 (quinze mil 

setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), pelo 

afastamento das preliminares no MÉRITO: 1. OPINO pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL dos pedidos formulados pela autora, nos termos do artigo 487, I 

do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por DEFERIR a inversão do ônus da 

prova em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC; 2. OPINO por 

reconhecer a falha na prestação do serviço pela parte ré, reconhecendo 

como percentual correto para o reajuste da faixa etária 50 à 59 anos no 

percentual de 24,99%, bem como para condenar a parte ré a realizar o 

ressarcimento em dobro dos valores pagos indevidamente no mês de julho 

de 2019, no importe de R$ 759,76 (setecentos e cinquenta e nove reais e 

setenta e sete centavos) e a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

à título de danos morais in re ipsa, como medida de caráter pedagógico, 

ambos corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data do 

reajuste: 01/07/2019 e pagamento indevido: 15/08/2019 – id. 25145843), e 

a correção monetária a partir da homologação da presente. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1005273-93.2019.811.0001 Autor: SILVA 

MARA LEITE CAVALCANTE Ré: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pleiteia ao apresentar 

os fatos ser indenizada moralmente no valor de R$ 15.000,00 ( quinze mil 

reais), de outro lado, ao realizar os pedidos, afirma que deve ser 

indenizada com devolução em dobro de suposto valor indevido cobrado 

pela ré no importe de R$ 759,76 (setecentos e cinquenta e nove e setenta 

e seis centavos) e por fim, atribuiu a causa o valor de R$ 16.757,34 

(dezesseis mil setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro 

centavos). Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do CPC, 

OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 

15.759,76 (quinze mil setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e 

sete centavos). DO JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise dos autos 

verifico que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC/15. Aliado a isso, que as partes remeteram a contestação e 

impugnação para manifestarem quanto ao interesse de produção de 

prova. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018). Insta destacar que o presente caso limita-se a prova 

documental, da análise das condições e previsões contratuais, não sendo 

crível que os fatos articulados sejam objeto de prova testemunhal, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I 

do CPC/15. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no 

presente caso não deve ser invertido o ônus da prova, por entender que a 

parte autora tem plena possibilidade de comprovar as suas alegações. 

Cumpre anotar que é pacífico o entendimento de que o caso em comento 

deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já 

que a parte autora e ré se amoldam aos conceitos de consumidor e 

fornecedor esclarecidos no artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. 

Reconhecida a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da 

parte autora, consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do 

ônus probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 

6º, VIII do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL A parte autora afirma que 

contratou a reclamada em 2001 para a cobertura de serviços de saúde. 

Esclareceu que inicialmente as partes firmaram um contrato prevendo a 

alteração de preços para a faixa etária entre 50 e 59 anos no percentual 

de 67,25%. Anexou no id. 23041880, fl. 16 e seguintes que houve um 

aditamento contratual, especificamente quanto ao percentual a ser 

aplicado na mencionada faixa etária, que passaria então para o reajuste 

de 24,99%. Quanto ao dito termo aditivo, em razão do exposto na defesa 

na página 24, tenho por incontroverso. Diante desses fatos, a autora 

alega que a parte ré realizou reajuste em 07/2019 acima do previsto 

inicialmente no contrato firmado, pois teria praticado o reajuste de 67,25%, 

inicialmente contratado, e deixado de aplicar as condições do termo 

aditivo. Requereu indenização por danos morais e o ressarcimento em 

dobro dos valores pagos indevidamente no mês 07/2019, além do 

reconhecimento do reajuste a ser aplicado na faixa etária em comento. A 

parte ré alega que a cobrança está correta, que o contrato firmado entre 

esses litigantes é um contrato coletivo, e que por isso a ele não são 

aplicadas as condições impostas pela ANS no que tange a contratos 

individuais. Por fim, entende que o valor deve permanecer por ser o 

contratualmente previsto, e nega o dever de restituir o valor pago em julho 

e o dever indenizatório moral requerido na exordial. Pois bem. O ponto 

controvertido da demanda é averiguar acerca do percentual pactuado 

entre as partes. A parte ré em sua defesa colacionou parte do documento 

que prevê a aplicação de 24,99% para a faixa etária em que a parte 

autora se encontra, logo, incontroverso o percentual a ser aplicado. Ao 

apresentar os documentos da defesa, a parte ré juntou no id. 25145843 

um relatório que demonstra que a mensalidade do plano da autora passou 

de R$ 798,13 (setecentos e noventa e oito reais e treze centavos) para 

R$ 1.334,92 (mil trezentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos). 

Sendo assim, não merece prosperar o argumento da ré, de que a presente 

causa não é de competência deste juízo, em razão da complexidade da 

demanda, pois o cerne da questão é a aplicação do percentual contratado 

sob as parcelas mensais, tendo ambos os objetos incontroversos, tanto o 

percentual firmado no termo aditivo quanto os valores praticados em todo 

o ano de 2019. Para que a Ré venha a ser responsabilizada civilmente, é 

imprescindível a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e 

nexo de causalidade dentre eles. Vê-se que o aumento praticado pela 

parte ré se deu em 07/2019, o que foi pago pela parte autora. Em razão 

dos valores apresentados, a partir de julho de 2019 a parte ré passou a 

praticar aumento de 67,25%%, sendo que o percentual firmado no termo 

aditivo foi de 24,99%, devendo desta forma a mensalidade passar para o 

valor de R$ 997,58. Sendo assim o percentual aplicado pela parte ré 

extrapola os limites contratualmente assegurados. Deste norte, OPINO 

para dar provimento ao pedido da parte autora, para que a restituição do 

valor acima do previsto contratualmente e pago em julho de 2019 de forma 

indevida, seja realizada em dobro, nos termos do CDC. Prosseguindo com 

a análise da demanda, somente o fato da operadora praticar aumentos 

fora das previsões do contrato de plano de saúde, tendo que pleitear 
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judicialmente para a aplicação de atualização dentro dos limites já 

previamente pactuados, já justifica o pedido de indenização, pois 

presentes a aflição e o sofrimento psicológico, e o nexo causal, ou seja, 

“o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Saliente-se, ademais, que a 

responsabilidade civil da fornecedora é objetiva, pois que a condição de 

prestadora de serviço impõe à parte ré o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de 

informação, proteção e boa-fé objetiva para com a consumidora, o que 

não se viu no caso em tela. Assim, os danos morais restam claros pela 

falha na prestação de serviço uma vez que foi negado à parte a aplicação 

de reajuste dentro dos limites previamente contratados. É sabido que o 

dano extra patrimonial diz respeito à violação dos direitos ligados à 

dignidade humana, sendo dispensável a prova de sua ocorrência, por se 

encontrar presente na própria ilicitude, de modo que, provada a conduta 

antijurídica, demonstrado está o dano moral, à guisa de uma presunção 

natural. Configurado o dano moral, no que tange ao quantum indenizatório, 

ressalto que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios 

legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente na 

proporção de R$ 4.000,00 (nove mil reais), considerando a gravidade do 

ato praticado pela parte ré, para que tenha caráter pedagógico, sem 

entretanto gerar enriquecimento sem causa a parte autora. Isso posto, 

consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar as versões 

dos fatos e documentos trazidos por ambas as partes, OPINO pela 

retificação do valor da causa para fixá-lo em R$ 15.759,76 (quinze mil 

setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), pelo 

afastamento das preliminares no MÉRITO: 1. OPINO pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL dos pedidos formulados pela autora, nos termos do artigo 487, I 

do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por DEFERIR a inversão do ônus da 

prova em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC; 2. OPINO por 

reconhecer a falha na prestação do serviço pela parte ré, reconhecendo 

como percentual correto para o reajuste da faixa etária 50 à 59 anos no 

percentual de 24,99%, bem como para condenar a parte ré a realizar o 

ressarcimento em dobro dos valores pagos indevidamente no mês de julho 

de 2019, no importe de R$ 759,76 (setecentos e cinquenta e nove reais e 

setenta e sete centavos) e a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

à título de danos morais in re ipsa, como medida de caráter pedagógico, 

ambos corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data do 

reajuste: 01/07/2019 e pagamento indevido: 15/08/2019 – id. 25145843), e 

a correção monetária a partir da homologação da presente. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA NÚMERO DO PROCESSO: 1012961- 09 2019 

8 11 0001 POLO ATIVO: CLAUDIR METZLER POLO PASSIVO: OI 

BRASILTELECOM PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

PRELIMINARES ARGUIDAS DA LEGITIMIDADE PASSIVA Alega a parte ré 

alega não ter legitimidade para figurar no polo da presente ação. Sustenta 

que atualmente a linha telefônica em comento está em nome da empresa 

TIM e que a portabilidade não fora realizada em consequência a erros de 

empresa diversa, e entende que a presente ação deve ser extinta por 

ausência de legitimidade passiva. Em impugnação o autor esclareceu que, 

a primeira operadora da linha em comento foi a TIM, que depois fez 

portabilidade para a Claro e por fim para a requerida - OI. Reafirma que 

houve erro no procedimento adotado pela ré, que após os procedimentos 

de liberação para a portabilidade realizados pela empresa Claro, a ré teria 

deixado de concretizar o ato. De outro lado, urge destacar que a 

negociação tratou da portabilidade de três linhas, e que apenas a linha de 

titularidade do autor não foi concretizada. Como a preliminar se confunde 

com o próprio mérito, OPINO pelo seu afastamento. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no 

presente caso não deve ser invertido o ônus da prova, por entender que a 

parte autora tem plena possibilidade de comprovar as suas alegações. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Em audiência de conciliação, id. 26753694, as 

partes se afirmaram que se iriam se manifestar em contestação e 

impugnação quanto às provas.. Ultrapassadas as preliminares, verifico 

que o feito se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado, nos termos 

do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, considerando 

que o feito demanda prova meramente documental, razão pela qual OPINO 

para o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido 

diploma legal. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. O autor alega que celebrou contrato de prestação de 

serviços com a empresa OI MÓVEL S/A no dia 26/04/2019, momento no 

qual foi solicitado a portabilidade de 3 números: do autor, de sua esposa, e 

de sua filha, e que ficou estipulado que a empresa reclamada iria efetuar a 

portabilidade dos 3 números em até 05 (cinco) dias úteis, findando o prazo 

no dia 02 de maio de 2019. Esclarece que em 13 de maio, o autor recebeu 

um e -mail da Claro (antiga operadora), informando - o que seu número 

tinha deixado de funcionar no dia 08/05/2019, ou seja , já tinha sido 

cancelado na claro, e estava pronto pra ser portado para a OI. Constatou 

que apenas números de sua esposa e sua filha foram realizados a 

portabilidade, razão pela qual passou a buscar esclarecimento perante a 

ré e a Agência Reguladora. Anexou aos autos provas das tentativas de 

resolução de forma administrativa. Destaca que em 07/10/2019, descobriu 

que sua linha havia sido CANCELADA sem o seu consentimento. Informa o 

autor que o mesmo possui número cancelado, há mais de 10 anos, e o 

utilizava para trabalhar, prospectar novos clientes, ter contato com sua 

família que mora fora, escola da sua filha, entre outros, e diante da falha 

da prestação do serviço da empresa, teve um dano imensurável durante 

todos e seis 6 (seis) meses pela falta de seu número. Razão pela qual, 

pretende que este juízo determine o restabelecimento do seu número 

antigo, e indenizado por danos morais. A parte ré esclarece os 

procedimento para a realização da portabilidade pretendida, afirmando que 

se houve falha na concretização da portabilidade, essa se deu em razão 
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de fato de terceiros. Ressalto que a ré não apresentou nos autos 

nenhuma documentação capaz de comprovar a sua adoção de medidas 

para a concretização do ato. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 300 e 302 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia, 

são os relatos do reclamante, quais sejam: solicitou portabilidade de seu 

número CLARO para operadora Oi em 26/04/2019 e utiliza o número objeto 

da portabilidade para trabalhar, prospectar novos clientes, ter contato com 

sua família que mora fora, escola da sua filha, e até a data da propositura 

da ação em 21/10/2019 não havia efetuado a portabilidade; que contratou 

três portabilidades na mesmas condições, e que apenas a portabilidade do 

autor não foi de fato concretizada. Com a inicial, o autor apresentou vasta 

documentação que comprova assuas alegações, que não forma objeto de 

insurgência ou contraprova pela ré. Aliás, a ré não apresenta nenhuma 

justificativa para não realizar a portabilidade, contrariando o contrato de id. 

25219336 no qual consta o número da parte autora como objeto a ser 

realizada a portabilidade. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Considerando os transtornos suportados pela parte 

reclamante, ao solicitar a transferência de seu número utilizado para 

trabalho, bem como as inúmeras vezes que efetuou reclamações perante 

a reclamada, no intuito de buscar solução para o problema, tenho que 

ocorreu na prática a chamada Teoria da Perda do Tempo Livre, 

caracterizando prática desleal suficiente para caracterizar o abalo moral e 

consequentemente o dever de indenizar. “A questão é de extrema 

gravidade e não se pode admiti-la, por retóricas de tolerância ou de 

condescendência, que sejam os transtornos do cotidiano que nos 

submetam a esse vilipêndio de tempo subtraído de vida, em face de uma 

sociedade tecnológica e massificada, impessoal e disforme, onde nela as 

pessoas possam perder a sua própria individualidade, consideradas que 

se tornem apenas em usuários numerados em bancos informatizados de 

dados”. Des. Jones Figueiredo Alves. Apelação Cível nº 230521-7, julgada 

pela 4ª Câmara Cível do TJPE. Assim, reputa-se existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Determino ainda 

que a ré tome as medidas pertinentes para o imediato reestabelecimento 

integral da linha, sob pena de multa, que fixo no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), caso não realize em até 5 (cinco) dias após o trânsito em 

julgado desta decisão. DISPOSITIVO Isso posto, após a análise dos fatos e 

documentações apresentadas, OPINO pelo afastamento das preliminares 

suscitadas, julgando a lide de forma antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO 

por julgar parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim 

de CONDENAR a título de danos morais a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; 2. OPINO para que a ré tome as medidas pertinentes para o 

imediato reestabelecimento integral da linha, sob pena de multa, que fixo 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), caso não realize em até 5 (cinco) 

dias após o trânsito em julgado desta decisão. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1007448-60.2019..8.11.0001 

POLO ATIVO: PATRICIA ALVES DE MELO POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO S/A, PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

PRELIMINAR ARGUIDA DO EXTRATO APRESENTADO A ré pleiteou que a 

inicial fosse indeferida, questionando a idoneidade do extrato apresentado 

pela parte autora. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a petição 

inicial será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º estabelece 

as hipóteses nas quais considera-se inepta a petição inicial. A eventual 

fragilidade das provas não está ali elencada, podendo subsidiar o 

julgamento do mérito da contenda, mas não sua extinção precoce, razão 

pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. Ademais, observo que a 

ré não apresentou qualquer contraprova que viesse a desconstituir o 

documento e nem mesmo nega a existência da negativação, 

substanciando a sua defesa na alegada legalidade do ato discutido. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A ré 

afirma que no presente caso não deve ser invertido o ônus da prova, por 

entender que a parte autora tem plena possibilidade de comprovar as suas 

alegações. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, 

razão pela qual devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, nos termos 

do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a ré teria maior 

facilidade de comprovar o vínculo contratual e a legitimidade da 

negativação. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos 

Morais. Em síntese, alega a parte autora que teve seu nome negativado 

indevidamente pela ré no valor R$ 332,87 (trezentos e trinta e dois reais e 

oitenta e sete centavo) hipoteticamente oriundos de um contrato n.º 

007279991000092 inserido em 08/06/2019. Ressalto que do extrato 

apresentado é possível extrair que a aparte autora não possui nenhuma 

outra negativação, além das realizadas pela demandada. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. (id. 2581066) Em defesa tempestiva (id. 25381066), a parte ré 

defende a existência do débito, sem anexar nenhum documento. A parte 
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autora apresentou impugnação nos id. 25550106, reafirmando que não 

houve relação jurídica e que não há provas da alegada relação discutida. 

Da análise dos autos é possível verificar que o ponto controvertido da 

contenda está restrito a efetiva contratação ou não pela parte autora dos 

serviços prestados pela parte ré. Quanto a tal fato de forma específica, a 

parte ré em defesa, afirma que foi contratada pela autora, porém, não há 

nos autos nenhuma comprovação da dita contratação. Pois bem, 

passamos a análise dos fatos e das provas. Para que a ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que a ré, à contestação 

protocolada ao id. 25381066, não acostou aos autos nenhuma prova hábil 

a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente contratado os 

serviços que a ré afirma ter legitimidade para realizar a cobrança. Destaco 

que, não é possível afirmar de forma inequívoca que de fato a parte autora 

contratou os serviços da parte ré, pois não há juntado sequer indício de 

prova para demonstrar eventual contrato de prestação de serviços. 

Importante ressaltar que, a parte ré afirma que a cobrança é legítima pois a 

parte autora não trouxe aos autos comprovação de que não havia 

contratação. Quanto a esta afirmação, importante destacar que o ônus da 

prova foi invertido, e que impor tal dever de comprovação a parte 

consumidora, é o mesmo do que lhe impor confecção de prova negativa, 

razão pela qual a mesma deve ser invertida. Logo, diante da afirmação da 

parte autora de que jamais contratou os serviços da ré, que não possui 

relação jurídica com a ré, e o débito objeto da negativação é indevido, 

tenho que, tal objeto deve ser documentalmente comprovado, o que deixou 

de fazer a parte ré, considerando o fato de que não há nos autos nenhum 

documento hábil para afastar a alegação da parte autora. Assim, não se 

reconhece eventual exercício regular de direito por parte da Ré, sequer 

atitudes transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, 

portanto, flagrante falha na prestação de serviço. Comportamento que, por 

si só, fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos 

do artigo 4º do CDC. Verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar 

com o consumidor, seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não 

lhe propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação de 

consumo (o que seria um risco da atividade econômica que não poderia 

ser transferido ao consumidor). Ressalta-se ainda que, neste caso a ré 

sequer possui provas que de fato comprovem a relação jurídica que teria 

dado origem a cobrança. Ou seja, ao negativar indevidamente o nome do 

autor, a ré incorreu de forma inequívoca em falha na prestação do 

serviço, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, 

caberia à ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato foi 

de forma inequívoca contratada pela parte autora, a origem e valor do 

débito que a parte demandante afirma desconhecer, e que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que denota-se a 

verossimilhança das alegações da parte autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas da ré com os danos sofridos pelo autor, 

ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta 

e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade 

civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela ré ao negativar, 

indevidamente o nome da parte autora, sem, contudo, sequer comprovar o 

vínculo contratual entre as partes, e de forma inequívoca, a existência e 

origem do débito ora discutido. Logo, na esfera da responsabilidade civil, 

restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., 

sendo o nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual 

OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$ 

332,87 (trezentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavo) inserido 

em 08/06/2019, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$ 332,87 (trezentos e 

trinta e dois reais e oitenta e sete centavo) inseridos em 08/06/2019. 

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados 

da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. DA ANÁLISE 

DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que concerne aos danos morais, em 

razão da negativação indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação 

dos sentimentos do homem médio, acarretando à re a obrigação de 

indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por 

reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, consoante tem decidido a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO – Reparação de danos materiais e 

morais. Bandeirante. Negativação do nome da autora em razão de débito 

de energia elétrica cobrado após a desocupação do imóvel, respectiva 

comunicação da ré e pedido de desligamento da instalação. Sentença 

parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da dívida e 

condenar a ré à indenização de R$4.000,00 a título de danos morais. 

Inconformismo da ré. Recurso. Sem razão. Alegação recursal de 

impossibilidade de acesso ao medidor do imóvel para que fosse efetivado 

o encerramento da instalação quando a autora realizou o pedido de 

desligamento. Inadmissibilidade. Referida justificativa não escusa a ré da 

não cessação de cobranças em nome da autora, tendo em vista a 

ausência de utilização do serviço após o pedido de desligamento. Pedido 

subsidiário para redução do quantum indenizatório. Impossibilidade. Valor 

fixado em patamar razoável e proporcional, devendo ser levado em conta 

os fins pedagógicos e punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano 

moral. Recurso não provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina 

Miranda de. Recurso inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 

Nov. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há 

evidente violação da boa-fé e indevida exposição da parte autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

às negativações infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, 

demonstrando o dano propriamente dito com a clara negligência da ré, e 

sua falha na prestação do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA 

QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano 

moral, insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para 

o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a parte ré encaminhou os dados da parte autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. CONCLUSÃO Isso posto, após 

a análise dos fatos e documentações apresentadas, OPINO pelo 

afastamento das preliminares suscitadas, julgando a lide de forma 

antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação de consumo entre as 

partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova em favor da autora, 

nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por declarar inexigível a 

fatura relativa à dívida no valor R$ 332,87 (trezentos e trinta e dois reais e 

oitenta e sete centavo) inserido em 08/06/2019. 3. Consequentemente, 

OPINO por condenar a ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com 

os mesmos subsídios. 4. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação discutida, 

mediante SERASA JUD, no valor de R$ 332,87 (trezentos e trinta e dois 

reais e oitenta e sete centavo) inserido em 08/06/2019. 5. OPINO por 

reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela parte autora, e por 

condenar a ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por 

arbitrar em R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(08/06/2019) e a correção monetária a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 
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projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA PROCESSO: 1012765 -39.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ELLEN PAMYLLA JESUS DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise dos autos verifico que se 

encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. 

Verifico que em audiência de conciliação (id. 26718895), a parte autora 

pretendeu o julgamento antecipado da lide, e a ré pleiteou por audiência de 

instrução. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual OPINO pelo julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

Cumpre anotar que é pacífico o entendimento de que o caso em comento 

deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já 

que a parte autora e ré se amoldam aos conceitos de consumidor e 

fornecedor esclarecidos no artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. E, 

nesse sentido, entende a jurisprudência pátria quanto à relação de 

consumo existente entre as partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao 

transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. 

Procedimento do Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 

19 Out. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) 

Reconhecida a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da 

parte autora, consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do 

ônus probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 

6º, VIII do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. A Autora adquiriu 

passagens aéreas da ré no trecho Cuiabá/MT para Guarulhos/SP. A 

previsão de chegada à cidade de Cuiabá/MT era no dia 07/07/2018 às 

01:00h, conforme documento de id. 25170102. A autora afirma que sofreu 

um atraso de cinco horas, no trecho de volta, e que ao desembarcar ao 

destino final, sua vala estava quebrada, inviável para o uso. A Ré, em 

defesa tempestiva (id. 27139092), reconhece o atraso do voo inicialmente 

adquirido, porém de apenas 36 (trinta e seis minutos), afirma, de maneira 

genérica, que os fatos se deram em razão de readequação do tráfego. 

Não acostou qualquer documentação à defesa. Por fim, concluiu a ré que 

o atraso final foi de 01 hora. Pois bem. Da análise dos Autos, 

principalmente dos bilhetes apresentados pela autora à inicial, tem-se que 

é incontroverso alteração no voo inicialmente contratado, o qual estava 

previsto para aportar no destino final à 01:00 do dia 07/07/2019. Observo, 

ainda, que a Ré não comprovou ter prestado mesmo informações claras e 

precisas quanto às razões do atraso, bastando-se em fundamentar na 

suposta readequação ao tráfego aéreo, sem qualquer documento que 

assim corroborasse. Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, 

faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Pois 

bem. A alteração dos voos inicialmente contratados, a inclusão de nova 

conexão não contratada, e o atraso para se chegar ao destino final, são 

fatos incontroversos. A Companhia Aérea que se dispõe à prestar o 

aludido serviço, deve zelar pela segurança dos seus passageiros, e pela 

observância dos horários estabelecidos, posto que imprescindíveis para a 

aquisição das passagens. No caso em tela, observa-se que a Ré não 

logrou êxito em demonstrar as reais razões para o alteração dos voos, 

como a suposta readequação de tráfego aéreo, sequer demonstrou 

efetivamente, a prestação de informações claras e precisas ao 

consumidor, ou a assistência material, com defesa genérica. Impugnação 

apresentada no id. 27465482. Da análise dos fatos, vê-se que a autora foi 

vítima de uma prestação de serviço desidiosa, que fez com que a mesma 

fosse submetida a um atraso considerável do horário inicial aprazado de 

chegada. Em momento algum, viu-se condutas da Ré para esclarecer a 

consumidora, na oportunidade, exatamente o que estava ocorrendo em 

relação aos voos, sequer prestar assistência, deixando de observar o 

ônus probatório que lhe é peculiar, consoante artigo 373, II do CPC/15, não 

apresentando provas desconstitutivas, modificativas ou extintivas do 

direito da autora. Ora, o consumidor, ao adquirir a passagem, confia na 

prestação de serviço para que o voo decole e aporte ao destino final, no 

horário aprazado, e cabe a ré honrar com tal obrigação. Portanto, a falta 

de assistência adequada ao passageiro, o atraso incontroverso para 

chegar ao destino final, e, ainda, a falta de informações concretas pelos 

prepostos da ré, configura falha na prestação dos serviços, e ato ilícito, 

nos termos dos artigos 186 do Código civil, c/c 14, caput, do CDC, quando 

viola a dinâmica do direito do consumidor, deixando de atender à 

necessidade do consumidor, o que viola o artigo 6º, I, II, III, IV e VI do CDC. 

Ressalta-se que a ré não comprovou que o atraso sofrido foi de uma hora, 

razão pela qual, reputo como verdadeiro o fato alegado na exordial de 

atraso de cinco horas, período que, em momento algum, pode ser 

considerado como razoável. Caracterizada, então, a má prestação de 

serviço por parte da Ré, que não logrou êxito em comprovar fatos para se 

eximir de sua responsabilidade. Ultrapassada essa nuance, devemos 

analisar os danos morais propriamente ditos, principalmente em harmonia 

ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, e ao artigo 5º, 

V e X da Constituição Federal. No caso em tela, não se pode deixar de 

reconhecer o sofrimento advindo da ineficácia da prestação dos serviços 

por parte da Ré, não só pela frustração da expectativa da autora em 

aportar no destino no horário aprazado, como também em não demonstrar 

tê-lo tratado de maneira digna, para tentar mitigar os danos causados pelo 

aludido atraso, o que faz presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. P. 71.) Consequentemente, OPINO o deferimento 

do pedido de indenização por danos morais in re ipsa, pois, 

indubitavelmente ultrapassam a seara do mero desconforto, configurando 

efetiva lesão à personalidade. Entendo, ainda, que não que prevalecer a 

tese de mero dissabor, principalmente considerando a angústia sofrida 

pela autora com a sensação de insegurança causada pelo atraso, 

posterior cancelamento, e falta de assistência. E assim tem decidido a 

jurisprudência pátria: Transporte aéreo-Passageiro impossibilitado de 

embarcar em conformidade com as condições contratadas, por conta de 

remanejamento da malha aérea -Inocorrência de evento excludente da 

r e s p o n s a b i l i d a d e  c i v i l - D a n o  m o r a l  c o m p r o v a d o s  e 

caracterizados-Necessidade de readequação do valor em vistas das 

circunstâncias subjetivas e objetivas–Recurso parcialmente provido. 

(POZ, Luiz Fernando Cardoso Dal. Recurso inominado n. 

1005670-93.2018.8.26.0576. J. em 15 Abr. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 21 Abr. 2019.) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

TRANSPORTE AÉREO – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO - 

ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO INJUSTIFICADO - SUPOSTA 

READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FATO NÃO COMPROVADO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS – TRANSTORNOS QUE EXTRAVASARAM OS LIMITES DA 

RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. DANO MORAL - PREJUÍZO - IN RE IPSA - FIXAÇÃO QUE DEVE 

CONSIDERAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE 

E DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO 

IMPROVIDO. (SOUZA, Antonio Roberto Andolfatto de. Recurso inominado 

n. 1029146-63.2018.8.26.576. J. em 08 Abr. 2019. Disp. em 
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www.tjsp.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2019.) Portanto, resta claro o dever 

da Ré em prestar um serviço de qualidade, e não ter submetido a autora 

ao cancelamento do voo, e atraso para aportar ao destino final. Situação 

que foge completamente da esfera do mero dissabor. Assim, OPINO por 

reconhecer os danos morais na modalidade in re ipsa, e condenar a Ré à 

ressarci-los. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS Provada a 

ofensa e o dano moral, sua reparação é impositiva, na forma dos art. 944 

e seguintes do Código Civil. Para o arbitramento dos valores, é 

imprescindível conjugar alguns critérios, como a situação econômica da 

lesada, a intensidade do sofrimento, a gravidade da conduta e as 

circunstâncias que envolvem o caso. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. DOS DANOS MATERIAIS A autora afirma 

avarias em sua bagagem, para tanto anexou aos autos imagens da mesma 

no id. 25170104. Pretende ser indenizada materialmente no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais). Urge destacar que não há nos autos nenhuma 

comprovação do efetivo valor desembolsado para que seja indenizado 

materialmente. Sendo assim, em razão do exposto, OPINO pelo 

indeferimento da pretensão indenizatória material por ausência de provas. 

DISPOSITIVO Isso posto, após a análise dos fatos e documentações 

apresentadas, OPINO pelo julgamento da a lide de forma antecipada e, NO 

MÉRITO: 1. OPINO por CONDENAR, a título de danos morais, a empresa ré 

ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (07/07/2018) e a correção 

monetária a partir desta data; 2. OPINO ainda pelo indeferimento da 

indenização material pretendida por ausência de provas. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1006019-58.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: RODNEY FIDELIS DOS SANTOS POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DA PRELIMINAR ARGUIDA DO EXTRATO APRESENTADO A ré 

pleiteou que a inicial fosse indeferida, questionando a idoneidade do 

extrato apresentado pela parte autora. O artigo 330, I do CPC/15, 

estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, ao 

passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a 

petição inicial. A eventual fragilidade das provas não está ali elencada, 

podendo subsidiar o julgamento do mérito da contenda, mas não sua 

extinção precoce, razão pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. 

Ademais, observo que a ré não apresentou qualquer contraprova que 

viesse a desconstituir o documento e nem mesmo nega a existência da 

negativação, substanciando a sua defesa na alegada legalidade do ato 

discutido. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA A ré afirma que no presente caso não deve ser invertido o ônus 

da prova, por entender que a parte autora tem plena possibilidade de 

comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que a ré teria maior facilidade de comprovar o vínculo contratual e a 

legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

Em audiência de conciliação, id. 25063363, a parte ré afirmou que iria se 

manifestar quanto a produção de provas em contestação e a autora 

pleiteou pelo julgamento antecipado da lide. Ultrapassadas as preliminares, 

verifico que o feito se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de 

instrução, considerando que o feito demanda prova meramente 

documental, razão pela qual OPINO para o julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA RETIFICAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, havendo representação técnica por Advogado, 

tendo deixado o valor do dano moral ao arbítrio do juízo, o valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 

292, II e V, para o teto dos juizados especiais, à ocasião da distribuição da 

demanda. Ressalta-se que a parte autora pretende que seja declarado 

inexiste o débito no valor total de R$ 6.530,10 (seis mil quinhentos e trinta 

reais e dez centavos). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 

39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais.) PRETENSÃO 

RESISTIDA A ré em sua contestação afirma que a inicial deve ser 

indeferida por entender que a parte autora não comprovou ter buscado 

solucionar a lide de forma administrativa perante a ré. Insta destacar que o 

objeto da presente demanda é a negativa de relação jurídica e inscrição do 

nome da parte autora em canais de proteção de crédito de forma indevida. 

Para tanto, a parte autora apresentou extrato do SERASA no id. 

23336869. Cumpre ressaltar que, a parte autora não esta vinculada ao 

dever de sanar conflitos de forma administrativa com a ré, tendo em vista 

que a Constituição Federal assegura o direito de ação. Tal direito assegura 

aos jurisdicionados o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em razão 

do qual, no Brasil, somente o Poder Judiciário tem jurisdição, sendo 

infestável a entrega da prestação jurisdicional. Insta esclarecer que o 

direito de ação é um direito autônomo e abstrato, por isso, não se 

confunde com o direito material que se pretende defender. Quanto a 

ausência de prova mínima, considerando a inversão do ônus da prova já 

deferido e ainda, em razão de no presente caso discutir inscrição indevida 

em cadastro de proteções de crédito, e a parte apresentou o extrato 

comprovando a negativação realizada pela ré, logo, existe a prova mínima 

no preste caso. Desta feita, OPINO por afastar a preliminar arguida em 

contestação, para que seja apreciado o direito material invocado pelas 

partes. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais. 

Em síntese, alega a parte autora que teve seu nome negativado 

indevidamente pela ré, em razão de suposto débito em 11/08/2018 no valor 

de R$ 207,89 e na data de 21/10/2018 no valor de R$6.322,21. Ressalto 

que do extrato apresentado é possível extrair que o autor não possui 

outras negativações. Oportunizada a conciliação as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. (id. 

25063363). A parte ré apresentou contestação no id. 25368936, 

desacompanhada de comprovação documental, na qual sustentou que a 

cobrança é lícita, pois houve contratação firmada pelo autor, alegando 

ainda a inexistência de dano moral. Pois bem. Da análise dos autos é 

possível verificar que o ponto controvertido da contenda está restrito a 

efetiva contratação ou não pela parte autora dos serviços prestados pela 

parte ré e da legalidade da negativação realizada pela mesma. Quanto a tal 

fato de forma específica, a parte ré em defesa, afirma que foi contratada 
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pelo autor, porém, não há nos autos nenhuma comprovação da dita 

contratação que gerou a negativação demonstrado no extrato anexado à 

inicial. Para que a ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário 

três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos 

verifico que a contestação protocolada no id. 25368936, a parte ré não 

acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a parte autora 

teria, efetivamente realizado o contrato de serviços prestados pela parte 

ré. Destaco que, não é possível afirmar de forma inequívoca que de fato a 

parte autora contratou os serviços da parte ré sob o número, fato gerador 

das inclusões realizadas em 11/08/2018 no valor de R$ 207,89 e na data 

de 21/10/2018 no valor de R$6.322,21, pois não há juntado sequer indício 

de prova para demonstrar eventual contrato de prestação de serviços e a 

legalidade das mencionadas cobranças. Logo, diante da afirmação da 

parte autora de que jamais contratou os serviços da ré, que não possui 

relação jurídica com a ré, e o débito objeto da negativação é indevido, 

tenho que, tal objeto deve ser documentalmente comprovado, o que deixou 

de fazer a parte ré, considerando o fato de que não há nos autos nenhum 

documento hábil para afastar a alegação da parte autora. Assim, não se 

reconhece eventual exercício regular de direito por parte da Ré, nem 

mesmo fato de terceiros, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço, pois não restou demonstrada a segurança de suas 

contratações, ônus que lhe impunha. Comportamento que, por si só, fere a 

própria política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º 

do CDC. Verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o 

consumidor, seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe 

propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação de consumo 

(o que seria um risco da atividade econômica que não poderia ser 

transferido ao consumidor). Ressalta-se ainda que, neste caso a ré 

sequer possui provas que de fato comprovem a relação jurídica que teria 

dado origem a cobrança. Ou seja, ao negativar indevidamente o nome do 

autor, a ré incorreu de forma inequívoca em falha na prestação do 

serviço, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, 

caberia à ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato foi 

de forma inequívoca contratada pela parte autora, a origem e valor do 

débito que a parte demandante afirma desconhecer, e que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que denota-se a 

verossimilhança das alegações da parte autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas da ré com os danos sofridos pelo autor, 

ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta 

e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade 

civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela ré ao negativar, 

indevidamente o nome da parte autora. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEIS OS DÉBITOS 

NOS VALORES R$ 207,89 (duzentos e sete reais e oitenta e nove 

centavos), em 11/08/2018 e o débito de R$ 6.322,21 (seis mil trezentos e 

vinte e dois reais e vinte e um centavos) em 21/10/2018, que perfaz o 

montante de R$ 6530,10 (seis mil quinhentos e trinta reais e dez 

centavos), bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada da negativação aqui discutida, inexigíveis os débitos nos valores 

R$ 207,89 (duzentos e sete reais e oitenta e nove centavos), em 

11/08/2018 e o débito de R$ 6.322,21 (seis mil trezentos e vinte e dois 

reais e vinte e um centavos) em 21/10/2018, no valor total de R$ 6.530,10 

(seis mil quinhentos e trinta reais e dez centavos). . Oficie-se ao 

SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE 

ORDEM MORAL No que concerne aos danos morais, em razão da 

negativação indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação dos 

sentimentos do homem médio, acarretando ao réu a obrigação de 

indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por 

reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, consoante tem decidido a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO – Reparação de danos materiais e 

morais. Bandeirante. Negativação do nome da autora em razão de débito 

de energia elétrica cobrado após a desocupação do imóvel, respectiva 

comunicação da ré e pedido de desligamento da instalação. Sentença 

parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da dívida e 

condenar a ré à indenização de R$4.000,00 a título de danos morais. 

Inconformismo da ré. Recurso. Sem razão. Alegação recursal de 

impossibilidade de acesso ao medidor do imóvel para que fosse efetivado 

o encerramento da instalação quando a autora realizou o pedido de 

desligamento. Inadmissibilidade. Referida justificativa não escusa a ré da 

não cessação de cobranças em nome da autora, tendo em vista a 

ausência de utilização do serviço após o pedido de desligamento. Pedido 

subsidiário para redução do quantum indenizatório. Impossibilidade. Valor 

fixado em patamar razoável e proporcional, devendo ser levado em conta 

os fins pedagógicos e punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano 

moral. Recurso não provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina 

Miranda de. Recurso inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 

Nov. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há 

evidente violação da boa-fé e indevida exposição da parte autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

às negativações infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, 

demonstrando o dano propriamente dito com a clara negligência da ré, e 

sua falha na prestação do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA 

QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano 

moral, insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para 

o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a parte ré encaminhou os dados da parte autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. CONCLUSÃO Isso posto, após 

a análise dos fatos e documentações apresentadas, OPINO em retificar o 

valor da causa, devendo ser fixado em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, 

novecentos e vinte reais.), pelo afastamento das preliminares suscitadas, 

julgando a lide de forma antecipada e, NO MÉRITO: 1. OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação de 

consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova em 

favor do autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por declarar 

inexigíveis os débitos nos valores de R$ 207,89 (duzentos e sete reais e 

oitenta e nove centavos), inscrito em 11/08/2018 e o débito de R$ 6.322,21 

(seis mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos), inscrito em 

21/10/2018. 3. Consequentemente, OPINO por condenar a ré à abster-se 

de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios. 4. OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada das negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, nos 

valores de R$ 207,89 (duzentos e sete reais e oitenta e nove centavos), 

em 11/08/2018 e o débito de R$ 6.322,21 (seis mil trezentos e vinte e dois 

reais e vinte e um centavos) em 21/10/2018. 5. OPINO por reconhecer os 

danos de ordem moral sofridos pela parte autora, e por condenar a ré ao 

pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (11/08/2018) e a correção 

monetária a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 
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elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1005668-85.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: ALEX BADIAS LEQUE POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

PRELIMINAR ARGUIDA DO EXTRATO APRESENTADO A ré pleiteou que a 

inicial fosse indeferida, questionando a idoneidade do extrato apresentado 

pela parte autora. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a petição 

inicial será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º estabelece 

as hipóteses nas quais considera-se inepta a petição inicial. A eventual 

fragilidade das provas não está ali elencada, podendo subsidiar o 

julgamento do mérito da contenda, mas não sua extinção precoce, razão 

pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. Ademais, observo que a 

ré não apresentou qualquer contraprova que viesse a desconstituir o 

documento e nem mesmo nega a existência da negativação, 

substanciando a sua defesa na alegada legalidade do ato discutido. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A ré 

afirma que no presente caso não deve ser invertido o ônus da prova, por 

entender que a parte autora tem plena possibilidade de comprovar as suas 

alegações. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, 

razão pela qual devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, nos termos 

do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a ré teria maior 

facilidade de comprovar o vínculo contratual e a legitimidade da 

negativação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO As partes em 

audiência de conciliação, id. 25056065 afirmaram que se reportariam a 

contestação e impugnação para a produção de provas pretendidas. Insta 

destacar que em ambas as manifestações escritas, as partes deixaram de 

se manifestar de forma expressa quanto a tal pretensão. Ultrapassadas 

as preliminares, verifico que o feito se encontra apto para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de 

instrução, considerando que o feito demanda prova meramente 

documental, razão pela qual OPINO para o julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA RETIFICAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, havendo representação técnica por Advogado, 

tendo deixado o valor do dano moral ao arbítrio do juízo, o valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 

292, II e V, para o teto dos juizados especiais, à ocasião da distribuição da 

demanda. OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 39.920,00 

(trinta e nove mil, novecentos e vinte reais.) DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito C/C Indenização por Danos Morais. Em síntese, alega a parte 

autora que teve seu nome negativado indevidamente pela ré, em razão de 

suposto débito no valor de R$ 334,59 (trezentos e trinta e quatro reais e 

cinquenta e nove centavos), inserido em 10/06/2019, negando vínculo 

contratual com a ré. Ressalto que do extrato apresentado é possível 

extrair que o autor não possui outras negativações. Oportunizada a 

conciliação as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. (id. 25056065). A parte ré apresentou contestação no id. 

25134815, desacompanhada de comprovação documental, na qual 

sustentou que a cobrança é lícita, pois houve contratação firmada pelo 

autor, alegando ainda a inexistência de dano moral. Pois bem. Da análise 

dos autos é possível verificar que o ponto controvertido da contenda está 

restrito a efetiva contratação ou não pela parte autora dos serviços 

prestados pela parte ré e da legalidade da negativação realizada pela 

parte ré. Quanto a tal fato de forma específica, a parte ré em defesa, 

afirma que foi contratada pelo autor, porém, não há nos autos nenhuma 

comprovação da dita contratação que gerou a negativação demonstrado 

no extrato anexado à inicial. Para que a ré seja responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal. Analisando os autos verifico que a contestação protocolada no id. 

25134815, a parte ré não acostou aos autos nenhuma prova hábil a 

demonstrar que a parte autora teria, efetivamente realizado o contrato de 

serviços prestados pela parte ré. Destaco que, não é possível afirmar de 

forma inequívoca que de fato a parte autora contratou os serviços da 

parte ré sob o número, fato gerador da inclusão realizada em 10/06/2019, 

pois não há juntado sequer indício de prova para demonstrar eventual 

contrato de prestação de serviços e a legalidade das mencionadas 

cobranças. Logo, diante da afirmação da parte autora de que jamais 

contratou os serviços da ré, que não possui relação jurídica com a ré, e o 

débito objeto da negativação é indevido, tenho que, tal objeto deve ser 

documentalmente comprovado, o que deixou de fazer a parte ré, 

considerando o fato de que não há nos autos nenhum documento hábil 

para afastar a alegação da parte autora. Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito por parte da Ré, nem mesmo fato de 

terceiros, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço, pois não restou demonstrada a segurança de suas contratações, 

ônus que lhe impunha. Comportamento que, por si só, fere a própria 

política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. 

Verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a 

segurança que deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria 

um risco da atividade econômica que não poderia ser transferido ao 

consumidor). Ressalta-se ainda que, neste caso a ré sequer possui 

provas que de fato comprovem a relação jurídica que teria dado origem a 

cobrança. Ou seja, ao negativar indevidamente o nome do autor, a ré 

incorreu de forma inequívoca em falha na prestação do serviço, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, caberia à ré 

provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato foi de forma 

inequívoca contratada pela parte autora, a origem e valor do débito que a 

parte demandante afirma desconhecer, e que não houve o dano 

relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o conjunto 

probatório que se firmou, faz com que denota-se a verossimilhança das 

alegações da parte autora, rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão 

esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que une as 

condutas da ré com os danos sofridos pelo autor, ou seja “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado.” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, OPINO por reconhecer que houve 

falha na prestação do serviço pela ré ao negativar, indevidamente o nome 

da parte autora. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou 

configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o 

nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, 

E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$ 334,59 

(trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), inscrito em 

10/06/2019, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada das negativações aqui discutida, inexigível o débito no valor de R$ 

334,59 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), 

inscrito em 10/06/2019. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que 
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concerne aos danos morais, em razão da negativação indevida, são 

suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, 

acarretando à re a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral 

sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, 

consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – 

Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. Negativação do 

nome da autora em razão de débito de energia elétrica cobrado após a 

desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e pedido de 

desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente para 

declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a parte ré encaminhou os dados da parte autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. CONCLUSÃO Isso posto, após 

a análise dos fatos e documentações apresentadas, OPINO para fixar o 

valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte 

reais.), pelo afastamento das preliminares suscitadas, para julgar a lide de 

forma antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação de consumo entre as 

partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova em favor do autor, 

nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por declarar inexigível o 

débito no valor de R$ 334,59 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta 

e nove centavos), inscrito em 10/06/2019. 3. Consequentemente, OPINO 

por condenar a ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios. 4. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada das negativações aqui 

discutidas, mediante SERASA JUD, no valor de R$ 334,59 (trezentos e 

trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), inscrito em 10/06/2019. 

5. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela parte 

autora, e por condenar a ré ao pagamento de indenização, na proporção 

que OPINO por arbitrar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (10/06/2019) e a correção monetária a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1008154-43.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: ROSENIL DOS SANTOS SILVA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DA PRELIMINAR ARGUIDA DO EXTRATO APRESENTADO A ré 

pleiteou que a inicial fosse indeferida, questionando a idoneidade do 

extrato apresentado pela parte autora. O artigo 330, I do CPC/15, 

estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, ao 

passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a 

petição inicial. A eventual fragilidade das provas não está ali elencada, 

podendo subsidiar o julgamento do mérito da contenda, mas não sua 

extinção precoce, razão pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. 

Ademais, observo que a ré não apresentou qualquer contraprova que 

viesse a desconstituir o documento e nem mesmo nega a existência da 

negativação, substanciando a sua defesa na alegada legalidade do ato 

discutido. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA A ré afirma que no presente caso não deve ser invertido o ônus 

da prova, por entender que a parte autora tem plena possibilidade de 

comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que a ré teria maior facilidade de comprovar o vínculo contratual e a 

legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

Em audiência de conciliação, id. 25571551, as partes afirmaram que iriam 

se manifestar em contestação e impugnação quanto a produção de 

provas em contestação. Ultrapassadas as preliminares, verifico que o 

feito se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção 

de outras provas para o convencimento motivado, nos termos do artigo 

371 do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, considerando que o 

feito demanda prova meramente documental, razão pela qual OPINO para o 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma 

legal. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais. 

Em síntese, alega a parte autora que teve seu nome negativado 

indevidamente pela ré, em razão de suposto débito em 08/10/2016 no valor 

de R$ 1.244,73 (mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e três 

centavos). Ressalto que do extrato apresentado é possível extrair que a 

autora possui outras negativações, todas posteriores a negativação ora 

discutida. Oportunizada a conciliação as partes compareceram, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. (id. 25571551). A parte ré 
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apresentou contestação no id. 25661173, desacompanhada de 

comprovação documental, na qual sustentou que a cobrança é lícita, pois 

houve contratação firmada pela autora, alegando ainda a inexistência de 

dano moral. Pois bem. Da análise dos autos é possível verificar que o 

ponto controvertido da contenda está restrito a efetiva contratação ou não 

pela parte autora dos serviços prestados pela parte ré e da legalidade da 

negativação realizada pela mesma. Quanto a tal fato de forma específica, 

a parte ré em defesa, afirma que foi contratada pelo autor, porém, não há 

nos autos nenhuma comprovação da dita contratação que gerou a 

negativação demonstrado no extrato anexado à inicial. Para que a ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que a contestação 

protocolada no id. 25661173, a parte ré não acostou aos autos nenhuma 

prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente realizado o 

contrato de serviços prestados pela parte ré. Destaco que, não é possível 

afirmar de forma inequívoca que de fato a parte autora contratou os 

serviços da parte ré fato gerador da inclusão realizada em 08/10/2016 no 

valor de R$ 1.244,73 (mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e 

três centavos), pois não há juntado sequer indício de prova para 

demonstrar eventual contrato de prestação de serviços e a legalidade das 

mencionadas cobranças. Logo, diante da afirmação da parte autora de 

que jamais contratou os serviços da ré, que não possui relação jurídica 

com a ré, e o débito objeto da negativação é indevido, tenho que, tal objeto 

deve ser documentalmente comprovado, o que deixou de fazer a parte ré, 

considerando o fato de que não há nos autos nenhum documento hábil 

para afastar a alegação da parte autora. Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito por parte da Ré, nem mesmo fato de 

terceiros, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço, pois não restou demonstrada a segurança de suas contratações, 

ônus que lhe impunha. Comportamento que, por si só, fere a própria 

política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. 

Verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a 

segurança que deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria 

um risco da atividade econômica que não poderia ser transferido ao 

consumidor). Ressalta-se ainda que, neste caso a ré sequer possui 

provas que de fato comprovem a relação jurídica que teria dado origem a 

cobrança. Ou seja, ao negativar indevidamente o nome do autor, a ré 

incorreu de forma inequívoca em falha na prestação do serviço, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, caberia à ré 

provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato foi de forma 

inequívoca contratada pela parte autora, a origem e valor do débito que a 

parte demandante afirma desconhecer, e que não houve o dano 

relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o conjunto 

probatório que se firmou, faz com que denota-se a verossimilhança das 

alegações da parte autora, rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão 

esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que une as 

condutas da ré com os danos sofridos pelo autor, ou seja “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado.” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, OPINO por reconhecer que houve 

falha na prestação do serviço pela ré ao negativar, indevidamente o nome 

da parte autora. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou 

configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o 

nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, 

E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$ 1.244,73 (mil 

duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), inscrito em 

08/10/2016, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada da negativação aqui discutida, inexigível o débito no valor de R$ 

1.244,73 (mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e três 

centavos), inscrito em 08/10/2016. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM 

MORAL No que concerne aos danos morais, em razão da negativação 

indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, acarretando à re a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa, consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – 

Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. Negativação do 

nome da autora em razão de débito de energia elétrica cobrado após a 

desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e pedido de 

desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente para 

declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a Reclamada encaminhou os dados da autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

De outro lado, insta destacar que, a autora possui outras anotações junto 

ao SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes às discutidas na 

presente demanda, assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 

385 do STJ. Porém, ainda que não incida a referida Súmula, a existência 

de outros apontamentos posteriores, como no presente caso, devem 

levados em consideração para fixação do quantum, dentro dos 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Isto porque, tal fato 

interfere de forma direta a extensão do dano, intensidade do sofrimento e 

a gravidade da conduta, que como resultado, impacta a razoabilidade 

necessária para fixar a obrigação indenizatória. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - 

DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o 

cessionário de crédito que não confere de modo adequado os 

documentos comprobatórios da legitimidade do crédito adquirido e 

inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em cadastro de 

inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de crédito 

decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano moral, 

basta a negativação indevida, sendo desnecessária a demonstração do 

prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ não deve ser 

aplicada no caso de as demais negativações do nome do requerente 

serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por danos morais 

deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a indenização se mede 

pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. - 

Se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de vários 

estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. - Recurso provido em parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLEITO DE 
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REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO 

INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADA 

PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM 

ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É incontroverso o dano 

moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima a cobrança que deu 

ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. Na verdade, a ré 

argui o descabimento da condenação no caso concreto, pois seria o 

demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi comandado em 

19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em razão do ingresso 

desta demanda. Um segundo registro em nome da parte autora ocorreu 

abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de iniciativa da ré. 

Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a sua incidência 

pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior deve ser levada 

em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus próprios 

fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração 

da prática ilícita. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito 

ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos e documentações 

apresentadas, OPINO pelo afastamento das preliminares suscitadas, 

julgando a lide de forma antecipada e, NO MÉRITO: 1. OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação de 

consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova em 

favor do autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por declarar 

inexigível o débito no valor de R$ 1.244,73 (mil duzentos e quarenta e 

quatro reais e setenta e três centavos), inscrito em 08/10/2016. 3. 

Consequentemente, OPINO por condenar a ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios. 4. OPINO por determinar à 

r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, no valor de R$ 

1.244,73 (mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e três 

centavos), inscrito em 08/10/2016. 5. OPINO por reconhecer os danos de 

ordem moral sofridos pela parte autora, e por condenar a ré ao pagamento 

de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (08/10/2016) e a correção monetária a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1006537-48.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: SANDRA SANTOS SILVA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 

54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA PRELIMINAR 

ARGUIDA DO EXTRATO APRESENTADO A ré pleiteou que a inicial fosse 

indeferida, questionando a idoneidade do extrato apresentado pela parte 

autora. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a petição inicial será 

indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º estabelece as hipóteses 

nas quais considera-se inepta a petição inicial. A eventual fragilidade das 

provas não está ali elencada, podendo subsidiar o julgamento do mérito da 

contenda, mas não sua extinção precoce, razão pela qual OPINO por 

rejeitar a aludida preliminar. Ademais, observo que a ré não apresentou 

qualquer contraprova que viesse a desconstituir o documento e nem 

mesmo nega a existência da negativação, substanciando a sua defesa na 

alegada legalidade do ato discutido. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no presente caso não 

deve ser invertido o ônus da prova, por entender que a parte autora tem 

plena possibilidade de comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Em audiência de conciliação, id. 25250859, a 

parte ré afirmou que iria se manifestar quanto a produção de provas em 

contestação e a autora pleiteou pelo julgamento antecipado da lide. 

Ultrapassadas as preliminares, verifico que o feito se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a 

audiência de instrução, considerando que o feito demanda prova 

meramente documental, razão pela qual OPINO para o julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica por 

Advogado, tendo deixado o valor do dano moral ao arbítrio do juízo, o valor 

da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o 

artigo 292, II e V, para o teto dos juizados especiais, à ocasião da 

distribuição da demanda. ressalto que o advogado representante atribuiu a 

causa o valor de R$ 179,46 (cento e setenta e nove reais e quarenta e 

seis centavos), a título de declaração de inexistência de débito. OPINO, 

portanto, em fixar o valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, 

novecentos e vinte reais.) DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização 

por Danos Morais. Em síntese, alega a parte autora que teve seu nome 

negativado indevidamente pela ré, em razão de suposto débito no valor de 

R$ 179,46 (cento e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), 

inserido em 10/06/2019, negando vínculo contratual com a ré. Ressalto 

que do extrato apresentado é possível extrair que o autor não possui 

outras negativações. Oportunizada a conciliação as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. (id. 

25250859). A parte ré apresentou contestação no id. 25523789, 

desacompanhada de comprovação documental, na qual sustentou que a 

cobrança é lícita, pois houve contratação firmada pelo autor, alegando 

ainda a inexistência de dano moral. Pois bem. Da análise dos autos é 

possível verificar que o ponto controvertido da contenda está restrito a 

efetiva contratação ou não pela parte autora dos serviços prestados pela 

parte ré e da legalidade da negativação realizada pela parte ré. Quanto a 

tal fato de forma específica, a parte ré em defesa, afirma que foi 
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contratada pela autora, porém, não há nos autos nenhuma comprovação 

da dita contratação que gerou a negativação demonstrado no extrato 

anexado à inicial. Para que a ré seja responsabilizada civilmente, faz-se 

necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os 

autos verifico que a contestação protocolada no id. 25523789, a parte ré 

não acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a parte 

autora teria, efetivamente realizado o contrato de serviços prestados pela 

parte ré. Destaco que, não é possível afirmar de forma inequívoca que de 

fato a parte autora contratou os serviços da parte ré sob o número, fato 

gerador da inclusão realizada em 10/06/2019, pois não há juntado sequer 

indício de prova para demonstrar eventual contrato de prestação de 

serviços e a legalidade das mencionadas cobranças. Logo, diante da 

afirmação da parte autora de que jamais contratou os serviços da ré, que 

não possui relação jurídica com a ré, e o débito objeto da negativação é 

indevido, tenho que, tal objeto deve ser documentalmente comprovado, o 

que deixou de fazer a parte ré, considerando o fato de que não há nos 

autos nenhum documento hábil para afastar a alegação da parte autora. 

Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito por parte da 

Ré, nem mesmo fato de terceiros, demonstrando, portanto, flagrante falha 

na prestação de serviço, pois não restou demonstrada a segurança de 

suas contratações, ônus que lhe impunha. Comportamento que, por si só, 

fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos do 

artigo 4º do CDC. Verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com 

o consumidor, seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe 

propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação de consumo 

(o que seria um risco da atividade econômica que não poderia ser 

transferido ao consumidor). Ressalta-se ainda que, neste caso a ré 

sequer possui provas que de fato comprovem a relação jurídica que teria 

dado origem a cobrança. Ou seja, ao negativar indevidamente o nome do 

autor, a ré incorreu de forma inequívoca em falha na prestação do 

serviço, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, 

caberia à ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato foi 

de forma inequívoca contratada pela parte autora, a origem e valor do 

débito que a parte demandante afirma desconhecer, e que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que denota-se a 

verossimilhança das alegações da parte autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas da ré com os danos sofridos pelo autor, 

ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta 

e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade 

civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela ré ao negativar, 

indevidamente o nome da parte autora. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO 

VALOR DE R$ 179,46 (cento e setenta e nove reais e quarenta e seis 

centavos), inscrito em 10/06/2019, bem como a nulidade de qualquer 

cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

inexigível o débito no valor de R$ 179,46 (cento e setenta e nove reais e 

quarenta e seis centavos), inscrito em 10/06/2019. Oficie-se ao 

SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE 

ORDEM MORAL No que concerne aos danos morais, em razão da 

negativação indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação dos 

sentimentos do homem médio, acarretando à re a obrigação de indenizar o 

consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa, consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO – Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. 

Negativação do nome da autora em razão de débito de energia elétrica 

cobrado após a desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e 

pedido de desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente 

para declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a parte ré encaminhou os dados da parte autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. CONCLUSÃO Isso posto, após 

a análise dos fatos e documentações apresentadas, OPINO por retificar o 

valor da causa para R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte 

reais), pelo afastamento das preliminares suscitadas, julgando a lide de 

forma antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação de consumo entre as 

partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova em favor do autor, 

nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por declarar inexigível o 

débito no valor de R$ 179,46 (cento e setenta e nove reais e quarenta e 

seis centavos), inscrito em 10/06/2019. 3. Consequentemente, OPINO por 

condenar a ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos 

subsídios. 4. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada das negativações aqui 

discutidas, mediante SERASA JUD, no valor de R$ 179,46 (cento e setenta 

e nove reais e quarenta e seis centavos), inscrito em 10/06/2019. 5. 

OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela parte 

autora, e por condenar a ré ao pagamento de indenização, na proporção 

que OPINO por arbitrar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (10/06/2019) e a correção monetária a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002848-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTINA SANTOS (INTERESSADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 528 de 1000



Advogado(s) Polo Ativo:

TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA OAB - MT21606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1002848-93.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: KAREN CRISTINA SANTOS POLO PASSIVO: TELEFONICA 

BASIL S/A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 

54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA PRELIMINARES 

ARGUIDAS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO A ré pleiteia 

que a inicial seja indeferida, questionando quanto ao comprovante de 

residência anexado aos autos. Quanto as possibilidades de indeferimento 

da petição inicial, vejamos o que preceitua o CPC: Art. 330. A petição inicial 

será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente 

ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321 . § 1º Considera-se inepta a petição 

inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. § 2º Nas ações 

que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, 

de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. O 

apontamento feito pela parte ré, seria o caso tratado no inciso IV, ou seja, 

não atendimento as prescrições do art. 321, in verbis: Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo assim a 

suposta falha processual apontada, ensejaria a intimação do autor para a 

regularização da comprovação de endereço, caso fosse este o cenário 

fático da demanda. Acontece que, conforme se extrai do documento 

pessoal da parte autora anexado no id. 22623175 e do contrato de 

locação apresentado no id. 22866090 é possível constatar que a titular 

identificada no comprovante de residência anexado no momento da 

propositura da demanda é a genitora da autora, razão pela qual, a 

comprovação de endereço em nome de terceiro, desde que comprovada a 

relação entre os envolvidos é o suficiente para sanar a preliminar 

apontada pela ré, considerando que a ré não apresentou qualquer 

contraprova que viesse a desconstituir o documento. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

pela ratificação da decisão de id. 22991492, no que tange a aplicação da 

inversão probatória. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO As 

partes em audiência de conciliação, id. 25130149 afirmaram que se 

reportariam a contestação e impugnação para a produção de provas 

pretendidas. Insta destacar que em ambas as manifestações escritas, as 

partes deixaram de se manifestar de forma expressa quanto a tal 

pretensão. Ultrapassadas as preliminares, verifico que o feito se encontra 

apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas 

para o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, 

inclusive a audiência de instrução, considerando que o feito demanda 

prova meramente documental, razão pela qual OPINO para o julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais e Tutela de 

Urgência. Em síntese, alega a parte autora que teve seu nome negativado 

indevidamente pela ré, em razão um debito ocorrido em 01/01/2016 no 

valor de R$ 517,68 (quinhentos e dezessete reais e sessenta e oito 

centavos), tendo sido inscrito no rol de devedores em 23/05/2016. 

Ressalto que conforme documento de id 22623175, na época do 

vencimento do débito, assim como da negativação, a parte autora ainda 

não tinha atingido a maioridade civil. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. (id. 

25130149) Em defesa tempestiva (id. 25377450), a parte ré defende a 

existência do débito, e formaliza pedido contraposto. A parte autora 

apresentou impugnação no id. 25802273, reafirmando que não houve 

relação jurídica e que as telas sistêmicas apresentadas pela parte ré não 

prestam como prova da relação discutida, além do fato da parte autora 

não ter atingido no momento do fato gerador do débito a maioridade civil. 

Da análise dos autos é possível verificar que o ponto controvertido da 

contenda está restrito a efetiva contratação ou não pela parte autora dos 

serviços prestados pela parte ré, da possibilidade de contratação por 

menor de idade, e da legalidade da cobrança realizada pela parte ré. 

Quanto a tal fato de forma específica, a parte ré em defesa, afirma que foi 

contratada pela autora, anexando aos autos telas sistêmicas e ainda um 

relatório de chamadas. Pois bem, passamos a análise dos fatos e das 

provas. Para que a ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário 

três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos 

verifico que a ré, à contestação protocolada ao id. 25377450, não acostou 

aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, 

efetivamente contratado os serviços que a ré afirma ter legitimidade para 

realizar a cobrança. Destaco que, não é possível afirmar de forma 

inequívoca que de fato a parte autora contratou os serviços da parte ré, 

pois o único documento apresentado pela ré com esta finalidade são 

relatórios de chamadas nos quais sequer existe a qualificação da parte 

autora ou a possibilidade de vincular a eventual contrato de prestação de 

serviços. Ademais, conforme demonstrado pelo documento constante no 

id. 22623175, a parte autora só atingiu a maioridade civil em 15/03/2019. 

Sendo assim, a afirmação realizada pela parte ré de que qualquer 

pretensão indenizatória quanto ao ato estaria prescrita não merece 

acolhimento, tendo em vista que contra menores, em razão da sua 

incapacidade, não decorre prazo prescricional enquanto perdurar a 

qualidade de incapaz. Diante do fato de que a parte autora afirmou ser 

incapaz na época dos fatos, e que não teria contratado a parte ré, caberia 

a esta comprovar a contratação, e a ocorrência de alguma das previsões 

de exceção para validar o suposto contrato firmado. Considerando que 

nada existe nos autos neste sentido, que a ré se limitou a apresentar um 

relatório de chamadas é de se concluir que eventual existência de 

contratação é nula, e que todos eventuais débitos em decorrência da 

mesma, também não estão aptos a surtir os efeitos esperados, tendo em 

vista a previsão de incapacidade civil prevista no art. 4º do Código Civil. 

Logo, diante da afirmação da parte autora de que jamais contratou os 

serviços da ré, e que na época dos fatos questionados era incapaz, nos 

termos da Lei, tenho que, para a possibilidade de validação da cobrança 

ora discutida, o objeto deve ser documentalmente comprovado, o que 

deixou de fazer a parte ré, considerando o fato de que não há nos autos 

nenhum documento hábil para afastar a alegação da parte autora. Ainda 

sobre o mero relatório de chamadas, impossível de vincular a eventual 

contratação realizada pela parte autora, ou ainda, que a mesma tinha 

capacidade civil para realizar contratação, tornando-se tal documentação 

demasiadamente frágil para a finalidade pretendida pela parte demandada, 

bem como, nada prova em relação ao valor especificamente negativado. 

Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito por parte da 

ré, sequer atitudes transparentes na relação com ao consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Verifica-se o ato ilícito da ré, 

na negligência no lidar com o consumidor, ao cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido ao consumidor). Ressalta-se 

ainda que, neste caso a ré sequer possui provas que de fato comprovem 

a relação jurídica que teria dado origem a cobrança e a legalidade de 

eventual contratação . Ou seja, ao negativar indevidamente o nome da 

parte autora, a ré incorreu de forma inequívoca em falha na prestação do 

serviço, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, 
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caberia à ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato foi 

de forma inequívoca contratada pela parte autora, a origem e valor do 

débito que a parte demandante afirma desconhecer, e que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que denota-se a 

verossimilhança das alegações da parte autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas da ré com os danos sofridos pela parte 

autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela 

ré ao negativar, indevidamente o nome da parte autora, sem, contudo, 

sequer comprovar o vínculo contratual entre as partes, e de forma 

inequívoca, a existência e origem do débito ora discutido. Logo, na esfera 

da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do 

artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação 

indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 517,68 (quinhentos e dezessete reais e 

sessenta e oito centavos) realizada em 23/05/2016, bem como a nulidade 

de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). Verifico noas autos no id. 22991492, que já 

foi determinada a exclusão do mencionado débito do cadastro de 

restrições, razão pela qual, OPINO para ratificar a decisão antecipatória 

nos seus exatos termos DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL No 

que concerne aos danos morais, em razão da negativação indevida, são 

suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, 

acarretando à re a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral 

sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, 

consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – 

Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. Negativação do 

nome da autora em razão de débito de energia elétrica cobrado após a 

desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e pedido de 

desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente para 

declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a parte ré encaminhou os dados da parte autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

De outro lado, importa salientar que a negativação permanece há mais de 

três anos de forma indevida, e que a autora era menor na época de todos 

os fatos. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio 

do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO Alega a ré que a parte autora deve ser condenada ao 

pedido contraposto apresentado, pretendendo o recebimento do débito ora 

discutido. A parte autora pretendeu a declaração de inexistência do débito 

que deu origem a negativação sofrida afirmando que não teve relação 

jurídica com a parte ré e que na época dos fatos era incapaz nos termos 

da Lei. A ré não se desvencilhou de seu ônus probatório, em razão 

inclusive de toda a fundamentação e conclusão deste julgado, OPINO para 

que seja rejeitada a pretensão da ré no que tange ao pedido contraposto. 

CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos e documentações 

apresentadas, OPINO pelo afastamento das preliminares suscitadas, 

julgando a lide de forma antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação 

de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova 

em favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por 

declarar inexigível a fatura relativa à dívida no valor no valor de R$ 517,68 

(quinhentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), realizada em 

23/05/2016. 3. Consequentemente, OPINO por condenar a ré à abster-se 

de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios. 4. OPINO por 

ratificar a decisão de antecipação de mérito, id. 22991492 nos seus 

exatos termos, inclusive, no que tange ao valor da causa. 5. OPINO por 

reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela parte autora, e por 

condenar a ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por 

arbitrar em R$ 8.000,00 (oito mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(23/05/2016) e a correção monetária a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1005716-44.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS GONÇALVES Polo Passivo: SDB 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA O presente feito trata-se de relação de consumo, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC. A Ré está mais apta a provar o insucesso da 

demanda, do que o Autor à demonstrar a sua procedência. Logo, está 

patente a hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor, razão pela 
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qual OPINO por deferir a inversão do ônus probatório, em favor do Autor, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Sem preliminares suscitadas pela Ré. Da 

análise do processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência 

de instrução, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Em síntese, o Autor ingressou com Ação 

de Reparação de Danos Morais, narrando que sacou dinheiro no caixa 

eletrônico disponibilizado na sede do supermercado Réu, e, que, após 

realizar as compras desejadas, ao passa-las no caixa do supermercado, 

o funcionário não quis receber as notas, sob o argumento de que eram 

falsas. Que a situação teria lhe causado constrangimento, uma vez que a 

polícia foi acionada, e lhe frustrou a aquisição dos produtos. Ademais, 

que, ao averiguar as notas, a polícia constatou que as mesmas eram 

verdadeiras. Pleiteia, portanto, pelo ressarcimento dos danos morais 

sofridos, na proporção de R$ 19.960 (dezenove mil e novecentos e 

sessenta reais). Oportunizada a conciliação (Mov. 25056885), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Em defesa tempestiva (Mov. 25302838), a Ré nega os fatos de maneira 

total. Inclusive, sequer reconhece a presença do Autor em sua sede. 

Afirma, ainda, que não teria obrigação de aceitar cédulas inadequadas ao 

suo, as quais deveriam ser recolhidas e encaminhadas ao Banco Central. 

Classifica os fatos como mero aborrecimento, ao passo que simplesmente 

teria negado as notas. Impugnação apresentada à Mov. 25560289. Pois 

bem. Ao analisar os fatos, tenho que a Ré apresentou defesa em demasia 

genérica, que não conseguiu desconstituir os fatos trazidos à juízo, pelo 

Autor. Percebo que, apesar de, no início, negar a própria presença do 

Autor na sede, ao final, afirma que a nota apenas teria sido negada, o que 

não configuraria danos morais. Observo que a Ré não apresentou, aos 

autos, qualquer documento que provasse a idoneidade da recusa no 

recebimento de valores, pelo Autor. O Autor, por sua vez, demonstrou ter 

adotado a cautela de procurar o auxílio da Polícia Federal, com o registro 

dos fatos (Mov. 23184471), e, inclusive, providenciou laudo pericial no 

qual constou que as notas eram verdadeiras (Mov. 23184474), 

devolvendo-as ao consumidor (Mov. 23184477). Inclusive, ali consta que 

as notas foram recusadas pelo Supermercado Réu. Ou seja, não há, nos 

autos, qualquer justificativa plausível para a recusa do recebimento das 

notas aqui discutidas, sequer da exposição do Autor, com a frustração 

nas compras. E o Réu não logrou êxito sequer em demonstrar que teria 

observado os termos da Carta Circular nº 3.235 do BACEN. Pelo contexto 

processual, entendo que o dano moral está perfeitamente demonstrado, 

com a falha na prestação de serviço, pela abordagem indevida, pelos 

prepostos da Ré, que insinuaram que o Autor portava notas falsas, e, 

impediram a conclusão da compra, com a exposição indevida do Autor. 

Assim, OPINO por reconhecer o ato ilícito perpetrado pelo Réu, nos termos 

do artigo 186 do C.C., por exceder o seu direito de cobrança, o que violou, 

flagrantemente, os preceitos basilares do direito do consumidor, em 

especial o direito à informação, e a prevenção aos danos, consoante se 

vê nos artigos 6º, III, VI. Ora, o Réu não demonstrou ter prestado serviço 

adequado, e, neste processo, sequer cumpriu o seu ônus probatório do 

artigo 373, II do CPC/15. E entendo presente o nexo causal, ou seja, “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), posto que, não fosse a conduta 

do Réu ao expor o consumidor ao vexame de ter sua compra negada, sob 

a justificativa de apresentação de nota falsa, sem qualquer amparo, os 

danos não teriam se configurado. Ademais, como visto, as notas eram 

verdadeiras. DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Nos casos de ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar, nos 

termos dos artigos 186 e 927 do C.C. Neste caso, não se pode deixar de 

reconhecer que o sofrimento advindo da ineficácia da prestação dos 

serviços pelo Réu, pelo atendimento deficiente ao consumidor, e 

exposição de sua pessoa, com a acusação de repasse de notas falsas, 

os danos não teriam configurados. E tais fatos, indubitavelmente, 

ultrapassam a seara do mero desconforto, configurando efetiva lesão à 

personalidade. Em casos semelhantes, tem decidido a recente 

jurisprudência pátria: DANO MORAL - Compra em supermercado – 

acusação de pagamento com nota falsa – Pagamento feito pelo marido da 

autora – Não apresentação da nota –Dano moral configurado 

independentemente de maior repercussão – Condenação a indenização no 

valor de R$ 3.000,00 – Quantia fixada com moderação em valor 

condizente com o dano sofrido – Sentença mantida – Recursos improvidos 

– Sem honorários – Custas pelo supermercado. (BOSSLER, Fábio Luís. 

Recurso inominado n. 0011472-53.2014.8.26.0019. J. em 22 Out. 2015. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 17 Dez. 2019.) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. 

ACUSAÇÃO DE TENTATIVA DE PAGAMENTO DE CÉDULA DE R$ 100,00 

QUE SERIA FALSA. ACIONAMENTO DA POLÍCIA. CONDUÇÃO AO AUTOR 

ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL ONDE AVERIGUADO QUE NÃO SE 

TRATAVA DE NOTA FALSIFICADA. SITUAÇÃO DE INEGÁVEL 

CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

(SILVA, Roberto Behrensdorf Gomes da. Recurso inominado n. 

71003874864. J. em 13 Mar. 2013. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 

17 Dez. 2019.) Consequentemente, RECONHEÇO o dano moral in re ipsa, 

sendo o nexo causal necessário o próprio desgaste do Autor, com a sua 

exposição, atribuindo-o o ato de repasse de notas faltas, sem qualquer 

procedimento prévio que assim atestasse. No que tange ao quantum 

indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo à título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido, proporcionando um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, a fragilidade da defesa, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação do Réu ao pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, evitando a reiteração da conduta no mercado de consumo. 

Isso posto, após a análise dos fatos e provas arroladas por ambas as 

partes, sem preliminares suscitadas pelo Réu: 1. OPINO por reconhecer a 

relação de consumo entre Autor e Réu, nos temos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, e por deferir a inversão do ônus probatório em favor do Autor, 

consoante art. 6º, VIII, do CDC. 2. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS INICIAIS, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer o ato ilícito perpetrado pelo Réu, e por CONDENÁ-LO ao 

pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (24/04/2019), e a correção monetária a 

partir da homologação da presente, pela Douta Magistrada. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1010921-54.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: PAULA CRISTINA DIAS DE SOUZA POLO PASSIVO: SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA De início, a Ré insurgiu-se contra o pleito de justiça 

gratuita formulado pela Autora. Nesse peculiar, OPINO por afastar a 

aludida irresignação, pois o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o 

acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao 

passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulado em segunda instância, caso haja 

prolação de recurso. DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO OPINO por 

deferir a retificação do polo passivo, para fazer constar Sky Serviços de 

Banda Larga Ltda, no lugar de Sky Brasil Serviços Ltda. OPINO por 

determinar que a r. Secretaria proceda à devida retificação junto ao 

sistema PROJUDI. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão, em favor da Autora, OPINO por deferir, nos termos 

do artigo 6º, VIII. DO INTERESSE DE AGIR A Ré suscita preliminar de falta 

de interesse de agir, por entender que não havia demonstração de 

pretensão resistida. O artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular 

em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o 

interesse de agir é consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a 

intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em 

razão da impossibilidade de autodefesa”. (FUX, Luiz, Curso de direito 

processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual a Autora 

suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente 

a conduta supostamente ilícita por parte da Ré. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a preliminar de interesse 

de agir. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superadas essas 

nuances, NO MÉRITO, da análise do processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas para a formação do convencimento motivado do artigo 371 do 

CPC/15, como a própria audiência de instrução, uma vez que a existência 

dos débitos e do vínculo, é provada basicamente por prova documental, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC/15. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela Autora, em 

desfavor da Ré. Em síntese, a Autora reconhece ter tido relação 

contratual com a Ré, e que a mesma lhe ofereceu mudança de plano, com 

aumento de velocidade da internet, e início de cobrança após 03 meses. 

No entanto, segundo a Autora, ao invés da Ré cobrar o valor de R$ 199,27 

(cento e noventa e nove reais e vinte e sete centavos, a Ré já lançou o 

novo valor de R$ 233,73 (duzentos e trinta e três reais e setenta e três 

centavos), no mês subsequente (Setembro/2019), sem respeitar o período 

de carência ofertado. Que, ao reclamar, a Ré retificou a fatura, que foi 

prontamente paga pela consumidora. Não obstante, no mês seguinte, sem 

justificativa, a Ré cancelou todos os serviços, passou a lhe enviar 

mensagens de cobrança do débito de R$ 233,73 (duzentos e setenta e 

três reais e setenta e três centavos). Assim, a Autora pleiteia pela 

declaração de inexistência do aludido débito, bem como pela condenação 

da Ré em indenização por danos morais, na proporção de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). A Autora traz aos autos a fatura equivocada (Mov. 

24672870), as mensagens de cobrança (Mov. 24672871), e o 

comprovante de pagamento da fatura de Agosto/2019, no valor de R$ 

199,27 (cento e noventa e nove reais e vinte e sete centavos). DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido deste processo 

específico, encontra fundamento em cobrança supostamente indevida, 

perpetrada pela Ré, no valor de R$ 233,73 (duzentos e trinta e três reais e 

setenta e três centavos), relativo à fatura já questionada e paga 

anteriormente. Oportunizada a conciliação (Mov. 26277534), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

A Ré ofertou o valor de R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais), 

à título de acordo, ao que a Autora apresentou contraproposta no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Em defesa tempestiva (Mov. 2632131), a Ré 

nega os fatos, de maneira genérica, pleiteando pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Impugnação apresentada à Mov. 26681466, na qual 

ratifica-se o teor da inicial. Pois bem. Para que a Ré seja responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal. Neste processo específico, entendo que a Ré não logrou êxito em 

comprovar a legitimidade da cobrança. E foi propiciado a Ré provar as 

suas alegações, em fase contestatória, na qual não foi colacionada 

nenhuma prova que viesse a desconstituir o direito da Autora. Observo 

que a Autora constitui o seu direito, com a apresentação dos protocolos 

de atendimento, e as faturas e comprovantes de pagamento, que 

corroboram com suas alegações. Assim, não se reconhece eventual 

exercício regular de direito por parte da Ré, sequer atitudes transparentes 

na relação com a consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, 

na negligência no lidar com a consumidora, seja por cobrar débitos sem 

comprovar a origem, seja por não lhe prestar atendimento digno e 

qualitativo, na esfera administrativa. Ademais, a Ré deveria ter mantido a 

sua oferta, com a cobrança, apenas, do valor acordado, de R$ 199,27 

(cento e noventa e nove reais e vinte e sete centavos). Uma vez que não 

o fez, quebra o equilíbrio contratual, e coloca a consumidora em situação 

de extrema desvantagem. Essas condutas concretizam a falha na 

prestação do serviço pela Ré, que autoriza a responsabilidade objetiva do 

artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia à Ré provar, nos termos do 

artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano relacionado ao serviço 

prestado, ou, ainda, culpa exclusiva da consumidora ou terceiro, o que 

não se vê no caso em comento, no qual o conjunto probatório que se 

firmou, faz com que se revista de verossimilhança a alegação da Autora, 

rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, 

vez que presente o nexo causal que une as condutas da Ré com os 

danos sofridos pela Autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de 

causa e efeito entre a conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.), pois, não fossem as cobranças indevidas, os danos não teriam se 

concretizado. Vê-se que a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os à consumidora vulnerável, razão pela qual OPINO por 

declarar a inexigibilidade do débito, no valor de R$ 233,73 (duzentos e 

trinta e três reais e setenta e três centavos), relativo à fatura vencida em 

17/09/2019 (Mov. 2467280) OPINO por condenar a Ré à abster-se de 

efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa 

fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida 

multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança, ou 

mesmo efetivação da negativação, posteriores ao trânsito em julgado da 

presente. No que concerne aos danos morais, as cobranças indevidas, 

são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem 

médio, acarretando à Ré a obrigação de indenizar a consumidora pelo 

abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re 

ipsa, consoante tem decidido a jurisprudência: SERVIÇOS NÃO 

CONTRATADOS – Cobrança reiterada sem respaldo contratual – 

ilegalidade – Restituição em dobro. DANO MORAL– Desídia que extrapola o 

mero descumprimento, ocasionando desconforto anormal. Adoção da 

teoria do "desvio produtivo do consumidor". Verba fixada em R$ 2.000,00 

que atende ao caráter indenizatório e pedagógico. Sentença reformada. 

Recurso ao qual se dá provimento". (SILVA, Antonio César Hildebrande. 

Recurso inominado n. 1012410-59.2018.8.26.0320. J. em 19 Ago. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 18 Set. 2019. Declaratória de 

inexigibilidade de débito cumulada com dano moral – Serviço de TV por 

assinatura – Serviço indisponível no novo endereço do consumidor – 

Prestador do serviço que não juntou a fatura impugnada, que permitiria 

verificar a que período referia-se a cobrança – Débito inexigível – 

Cobranças insistentes, com ameaça de negativação – Dano moral 

configurado – Indenização arbitrada em R$ 3.000,00 – R. Sentença 

reformada – Recurso provido. (TSUNO, Marcelo. Recurso inominado n. 

018819-04.2019.8.26.0001. J. em 28 Nov. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. 

Acesso em 18 Dez. 2019.) Direito do Consumidor. Serviços de TV por 

assinatura. Inversão do ônus de prova corretamente decretada, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC. Cobrança indevida. Prática abusiva 

persistente. Cobrança indevida. Dano moral configurado, diante da 

subsistência da prática ilícita por meses, com descasos as reclamações 

insistentes do consumidor. Desprezo pelo serviço de atendimento, vez 

que o problema não foi resolvido, apesar de várias reclamações via 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 532 de 1000



SAC-0800, conforme os vários protocolos anexados. Responsabilidade 

objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do CDC. Danos morais no valor de 

R$5.000,00. Indenização arbitrada conforme os princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade. Aplicação da teoria do desestímulo. Recurso a que 

se dá parcial provimento, para o fim de condenar a requerida a pagar a 

autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

dano moral, com incidência de atualização monetária a partir da data deste 

acórdão, nos termos da Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil e 

art. 405 do Código Civil, mantendo, no mais, a r. Sentença recorrida por 

seus próprios e jurídicos fundamentos." (CURITIBA, José Pedro Geraldo 

Nóbrega. Recurso inominado n. 1000192-54.2019.8.26.0646. J. em 28 Nov. 

2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 18 Dez. 2019.) Ora, há 

evidente violação da boa-fé contratual e indevida exposição da Autora à 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

à cobranças infundadas, demonstrando o dano propriamente dito com a 

clara negligência da Ré, e sua falha na prestação do serviço, que atingiu a 

moral da Autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que tange à 

quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré 

ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como 

medida de caráter pedagógico. Isso posto, após a análise dos fatos e 

documentações apresentadas: 1. OPINO por deferir a retificação do polo 

passivo, para fazer constar Sky Serviços de Banda Larga Ltda, no lugar 

de Sky Brasil Serviços Ltda, com determinação que a r. Secretaria 

proceda à devida retificação junto ao sistema PROJUDI. 2. OPINO por 

indeferir o pedido da Ré quanto à impugnação à justiça gratuita, bem como 

no que tange à designação de audiência de instrução. 3. OPINO por 

afastar a preliminar quanto à suposta ausência de interesse processual. 

4. NO MÉRITO, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, 

consoante artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo 

entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por aplicar ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir, em favor 

da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII. 5. OPINO por declarar a 

inexigibilidade do débito, no valor de R$ 233,73 (duzentos e trinta e três 

reais e setenta e três centavos), relativo à fatura vencida em 17/09/2019 

(Mov. 2467280). 6. OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a 

incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança, ou mesmo 

efetivação da negativação, posteriores ao trânsito em julgado da presente. 

7. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na 

modalidade in re ipsa, condenando a Ré à ressarcir a Autora em valor 

justo e razoável, que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde a citação (22/10/2019 – Mov. 126309718) e a 

correção monetária a partir da homologação do presente, pela Douta 

Magistrada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1011869-93.2019.8.11.0001 Autor: JULIANO 

ALVES MACHADO Ré: AZUL CARGO EXPRESSS PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Sem preliminares suscitadas pela Ré. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Da análise do processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas para o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, como a 

própria audiência de instrução, uma vez que os fatos demandam de 

provas documentais. OPINO, portanto, por indeferir o pedido formulado 

pela Ré, à audiência de conciliação o(Mov. 26471201), no que diz respeito 

à designação de audiência de instrução. Passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Cumpre anotar que é pacífico o 

entendimento de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide 

do Código de Defesa do Consumidor, já que é patente a relação de 

consumo existente: “Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. Procedimento do Juizado Especial Cível 

246870220168110001/2016. J. em 19 Out. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) Logo, deve ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Cuida-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais e Materiais, ajuizada pelo Autor em desfavor da Ré. Segundo o 

Autor, contratou os serviços da Ré para o transporte aéreo de uma peça 

de seu veículo, qual seja, “Polia de Virabrequim”, no dia 09/08/2019, da 

cidade do Rio de Janeiro/RJ para Cuiabá/MT. No entanto, que ao receber o 

produto, no aeroporto, o mesmo estava danificado, condenado, o que foi 

reconhecido pelo funcionário da empresa Ré, que, inclusive, recolheu o 

produto e iniciou o processo de indenização. Que, apesar disso, até a 

presente data, nada teria feito para reparar os danos, sequer apresentou 

resposta plausível ao Autor. Pleiteia, portanto, pelo reconhecimento dos 

danos morais e materiais decorrentes dos fatos. Propiciada a conciliação, 

as partes compareceram à audiência (Mov. 26471201), mas optaram por 

prosseguir com a demanda. A Ré, em sua defesa (Mov. 26642461), 

reconhece a contratação do serviço, e o extravio do produto, mas nega a 

possibilidade de indenização por danos morais e materiais, na esfera 

judicial, pois, ainda estaria apurando o processo de indenização, na 

esfera administrativa. O ponto controvertido da demanda encontra guarida 

na análise da existência ou não de danos morais e materiais quanto ao 

extravio do objeto confiado à Ré para despacho. Pois bem. Para que a Ré 

seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato 

ilícito, dano e nexo causal entre ambos. Ao analisar os fatos e argumentos 

apresentados por ambas as partes, tem-se que incontroverso que ao 

produto confiado ao despacho, à Ré, não foi entregue nos moldes como 

inicialmente contratado, posto que estava avariado. E isso é 

incontroverso, tanto pelas fotos colacionadas à Mov. 24920668 e 

seguintes, quanto pelos documentos juntados à Mov. 24920672. Ali, 

inclusive, consta, à p. 02, a informação da avaria da peça despachada. 

Vislumbro, também, que o Autor logrou êxito em comprovar que a peça 

seria destinada ao conserto de seu veículo, e, como não aportou em 

condições para tal, teve de locar novo veículo, e, ainda, arcar com as 

despesas referentes à manutenção do veículo no pátio da empresa que 

iria consertá-lo. Na relação de consumo que paira entre as partes, deve 

predominar todos os princípios basilares preconizados pela Política 

Nacional da Relação de Consumo, prevista no Código de Defesa do 
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Consumidor, em especial a transparência, segurança e boa fé. Quando a 

Ré deixa de prestar um serviço de qualidade ao Autor, ferindo a 

segurança e confiança que deveriam pairar na relação, ao deixar de 

transportar o produto despachado pelo do Autor até o seu destino final, 

com a qualidade esperada, entregando-o com sérias avarias, à ponto de 

inutiliza-lo, resta incontroversa a falha na prestação do serviço da Ré, 

caracterizadora de ato ilícito. Consequentemente, fere toda a dinâmica da 

relação de consumo, em especial o artigo 6º, VI do CDC, e deixa de 

prestar um serviço de qualidade, quebrando a expectativa e a confiança 

gerada no Autor, no que tange à segurança dos bens despachados. Em 

assim agindo, se submete aos ditames do artigo 734 do C.C.: Art. 734. O 

transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas 

e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer 

cláusula excludente da responsabilidade. Inquestionável, portanto, a 

responsabilidade da Ré pelos danos causados ao Autor, principalmente 

quando presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação 

de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. (CAVALIERI FILHO, 

Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 

2005. p. 71. ) Isso porque, houvesse a Ré transportado o produto 

despachado pelo Autor, com a segurança que lhe foi confiada, 

entregando-a ao destino final, em perfeitas condições, sem as avarias 

encontradas, os danos não teriam se concretizado. Passa-se a análise 

dos danos especificamente. DOS DANOS MORAIS Na análise dos danos 

morais, tem-se que a frustração do Autor na expectativa da prestação de 

um serviço de qualidade, com o extravio do produto despachado, é 

situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor, e configura danos 

morais na modalidade in re ipsa. Em situações semelhantes, a 

jurisprudência tem sido farta: AÇÃO INDENIZATÓRIA – EXTRAVIO DE 

BAGAGEM – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – Incontroverso o extravio da bagagem – Companhia aérea que 

responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu 

ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor – Inadimplemento contratual consistente no extravio da 

bagagem – Danos materiais caracterizados, sendo devida indenização – 

Ônus da transportadora de comprovar o excesso do valor da indenização 

pleiteada pelo autor, ante a inversão do ônus da prova – Conteúdo da 

bagagem listado pelo autor e estimativa do valor dos bens perdidos que se 

mostra razoável – Ré que não comprovou o exagero da estimativa do 

autor, impondo-se, assim, o seu acolhimento – Extravio de bagagem que 

causa constrangimento ao passageiro – Falha no serviço de transporte 

contratado que constitui causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar 

por danos morais – Desnecessidade da comprovação do prejuízo efetivo 

– Indenização deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo 

emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do 

lesado –Indenização bem fixada pela sentença. (CONSTANT, Leandro de 

Paula Martins. Recurso inominado n. 0019866-98.2016.8.26.0562. J. em 14 

Dez. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 17 Dez. 2019.) E as 

circunstâncias fogem da esfera do mero dissabor, e atingem ao íntimo do 

autor, configurando dano moral in re ipsa. Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5º, incisos V e X 

da Constituição Federal e dos arts. 186, 187, 927 e 944 do Código Civil. 

Incontroverso, portanto, o dano moral, posto que o produto que foi 

confiado ao transporte, pela Ré, foi extraviado, sem que a Ré lhe 

prestasse a devida assistência. Ademais, observo que, apesar da Ré 

sustentar a tese de que o processo de indenização estaria em trâmite, não 

trouxe qualquer documento específico que assim demonstrasse. Ora, o 

dano ocorreu em Agosto/2019, e até a presente data, passados quase 

cinco meses, a Ré não apresentou qualquer resposta concreta ao Autor. 

Essa situação jamais poderá ser classificada como mero dissabor. 

Definida a responsabilidade da empresa aérea, resta fixar o valor da 

indenização pelo dano moral sofrido pelo Autor. Sabe-se que a reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória 

e para o arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração 

principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano, sobretudo no que diz 

respeito aos reflexos patrimoniais e morais e o grau da culpa e de seus 

efeitos. Valor esse que entendo pertinente no montante de R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Com efeito, tal estimativa tem correspondência com a 

gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições das vítimas e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. DA ANÁLISE DOS DANOS 

MATERIAIS No que tange aos danos materiais, ou seja, aqueles 

“consistentes em prejuízos de ordem econômica suportadas pelo 

ofendido” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.), entendo que, em razão da falta de 

qualidade dos serviços prestados pela Ré, o Autor suportou prejuízo 

relativo à perda da peça encomendada, e seus reflexos. Senão vejamos 

uma tabela com os danos materiais sofridos pelo Autor, e devidamente 

comprovados: 09/08/2019 (Mov. 24920672, p. 07) - Peça avariada R$ 

2.640,00 09/08/2019 (Mov. 24920672, p. 02) - Frete cobrado R$ 161,30 

13/08/2019 a 03/09/2019 (Mov. 24920672, p. 10) - Diárias da oficina R$ 

2.100,00 09/08/2019 a 10/08/2019 (Mov. 24920672, p. 09) - Locação 

veículo R$ 147,67 TOTAL: R$ 5.048,97 Ressalto que todos esses valores 

somente foram dispendidos, ante à ausência de qualidade do serviço 

prestado pela Ré. Em casos semelhantes, aduz a jurisprudência: 

Transporte aéreo nacional. Extravio de bagagem. Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade 

objetiva da transportadora. Danos materiais. Manutenção do valor 

arbitrado. Dano Moral. Dissabores decorrentes do extravio de bagagem 

que não se comparam a mero aborrecimento cotidiano. Majoração do valor 

arbitrado, considerando o grau de culpa e a capacidade financeira da 

demandada, sem olvidar do aspecto compensatório. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (GERMANO, Carla Themis Lagrotta. Recurso 

inominado n. 1001952-85.2019.8.26.0016. J. em 25 Jun. 2019. OPINO, 

portanto, por reconhecer o direito do Autor em ser indenizado pelos danos 

materiais sofridos, na proporção total de R$ 5.048,97 (cinco mil e quarenta 

e oito reais e noventa e sete centavos). Sob os danos materiais deverão 

incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (21/11/2019 – 

Mov. 26359974), e correção monetária (INPC) a partir do efetivo 

pagamento. Posto isso, após a análise das versões fáticas trazidas por 

ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 1. 

OPINO por reconhecer a relação de consumo, e por deferir a inversão do 

ônus da prova em favor dos Autores, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 

2. Comprovados o ato ilícito, os danos e o nexo de causalidade, OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS, nos termos do artigo 487, I 

do CPC/15, para reconhecer os danos morais na modalidade in re ipsa, 

arbitrando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização, 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (09/08/2019 – Mov. 

24920672) e a correção monetária a partir da homologação do presente 

projeto de sentença, pela Douta Magistrada. 3. OPINO por reconhecer o 

direito do Autor em ser indenizado pelos danos materiais sofridos, para 

CONDENAR a Ré ao pagamento do valor total de R$ 5.048,97 (cinco mil e 

quarenta e oito reais e noventa e sete centavos). Sob os danos materiais 

deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(21/11/2019 – Mov. 26359974), e correção monetária (INPC) a partir do 

efetivo pagamento. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013884-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013884-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RENATO ALMEIDA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 
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BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Evidencia-se 

que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, 

em evidente descumprimento do art. 292, VI, do Código de Processo Civil 

c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção 

pela parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pretende a 

declaração da inexistência do débito no valor de R$ 1.726,98 e 

indenização por dano moral, no valor de R$ 27.720,00. Pelo artigo 292, VI 

do CPC, o valor da causa, na ação em que haja cumulação de pedidos, 

deve ser a somatória de todos eles. No entanto, a parte autora atribuiu à 

causa o valor de R$ 10.000,00. Assim, diante do que determina o artigo 

292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para 

fixá-lo em R$ 29.446,98. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 

INICIAL O Réu pleiteou que a inicial fosse indeferida, questionando a 

idoneidade do extrato apresentado pela parte Autora à inicial, assim como 

o comprovante de endereço. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a 

petição inicial será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º 

estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a petição inicial. A 

eventual fragilidade das provas não está ali elencada, podendo subsidiar o 

julgamento do mérito da contenda, mas não sua extinção precoce. 

Outrossim, com relação ao comprovante de residência, verifica-se que o 

mesmo está em nome da locatária do imóvel que o autor aluga, tendo o 

mesmo juntado o contrato de aluguel e, no que se refere ao extrato de 

negativação, ressalto que a inscrição do nome do autor nos cadastros 

restritivos de crédito é fato incontroverso nos autos. Por fim, observo que 

o Réu não apresentou qualquer contraprova que viesse a desconstituir os 

documentos. Portanto, OPINO por REJEITAR a preliminar de inépcia da 

inicial arguida pelo réu. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da 

análise dos autos, verifico que se encontra apto para julgamento, posto 

que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que a parte autora, 

ao ser indagada (Audiência de ID nº 27205946) sobre a realização de 

audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas, 

requereu o julgamento antecipado da lide e a parte ré, reportou-se à 

contestação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega o Autor ter 

sido surpreendido com negativação em seu nome oriunda do réu, no valor 

total de R$ 1.726,98, cuja origem aduz desconhecer. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram, porém, optaram por prosseguir com 

a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para 

que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos. No caso em 

tela, tem-se que a parte Ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito 

em demonstrar a existência do débito aqui questionado. Em que pese a ré 

ter apresentado contrato de abertura de conta, vê-se que o autor não 

nega o vínculo propriamente dito na petição inicial, mas somente questiona 

a existência de débito. Ainda, a parte ré afirma que o autor possui dívida 

referente a cartão de crédito, contudo não consta nos autos qualquer 

fatura inadimplida que tenha dado ensejo à negativação objeto da lide. 

Assim, a parte ré não trouxe aos autos qualquer documentação que 

pudesse evidenciar o débito existente em nome do autor. 

Consequentemente, entendo que a Ré não observou o ônus que lhe é 

atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos 

o contrato específico que subsidiou a negativação, principalmente quando 

o Autor negou a existência do débito entre as partes. Assim, a Ré não 

demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado 

pelo Autor, ou qualquer argumento forte o suficiente para subsidiar a 

existência da negativação, razão pela qual presume-se verdadeira a 

versão posta na inicial. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou 

configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o 

nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 1.726,98, bem 

como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena 

de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar que o 

réu tome as providências necessárias no sentido de retirar o nome do 

autor dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO 

por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias 

para a retirada da negativação aqui discutida, no valor acima referido, 

caso o réu não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No que 

concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a ensejar 

a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à Ré a 

obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente 

violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

à negativação infundada, demonstrando a clara negligência da Ré, e sua 

falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: DANO 

MORAL Negativação do nome da recorrida, sem justa razão Inexistência 

de relação jurídica que desse lastro à conduta - Dano moral configurado - 

Manutenção da r. sentença de primeiro grau que arbitrou a indenização no 

valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. Recurso inominado 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br E, no que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstancias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes: 1. OPINO pela correção, de 

ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 29.446,98. 2. OPINO por 

rejeitar a preliminar de inépcia da inicial. NO MÉRITO: 3. OPINO por 

reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a 

inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do artigo 

6º, VIII do CDC. 4. OPINO pela procedência total dos pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do 

serviço do Réu, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR 

DE R$ 1.726,98, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. OPINO 

por determinar que o réu tome as providências necessárias no sentido de 

retirar o nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 6. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça. 7. No que concerne aos 

danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por 

condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por 

arbitrar na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (20/05/2017) e a correção monetária, a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 
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homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020902-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1020902-10.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: SIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS Polo Passivo: DIEGO 

GONÇALVES DE ALMEIDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A 

presente demanda teve origem do Termo de Ocorrência lavrado no 

Processo nº 248/2019 JV 02, elaborado pelo Serviço de Atendimento 

Imediato do Poder Judiciário (SAI), na data de 12/12/2019. Como se sabe, 

o SAI é um serviço do poder judiciário, vinculado aos juizados especiais, 

cuja finalidade é atender, in locu, os acidentes de trânsito sem vítimas, 

proporcionando rapidez na solução dos conflitos. Ao compulsar os autos, 

vislumbro que, no aludido termo, lavrado pelo r. conciliador, constou a 

dinâmica do sinistro envolvendo as partes acima descritas, e a 

manifestação expressa de ambas, pela solução amigável do litígio. Pois 

bem. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, adequando-se ao 

espírito da nova sistemática do processo civil, o que, inclusive, dispensa o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, com a homologação a manifestação da vontade 

apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes, 

e que ambas assinaram o termo de acordo, na presença do r. conciliador. 

Portanto, nada obsta a homologação da transação celebrada, 

voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de 

Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, e 

possui a eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 

515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre 

as partes no Termo de Conciliação atrelado ao Processo n. 248/2019 

JV-02, para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, B do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009000-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA POLLA REINHEIMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA POLLA REINHEIMER OAB - MT14497/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009000-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANAINA POLLA REINHEIMER REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DO MÉRITO DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos, verifico que se encontra apto 

para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas 

para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, 

verifico que as partes, ao serem indagadas (Audiência de ID nº 27284089) 

sobre a realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de 

novas provas, reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, 

“(...) a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, 

sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em 

virtude da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - 

APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. 

DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No 

presente caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive em relação ao ônus da prova, cuja 

inversão deferida à decisão de ID nº 24287400, OPINO por RATIFICAR 

nesta oportunidade, em adequação ao artigo 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL Em síntese, a parte autora ingressou com a 

presente ação alegando que é correntista do réu desde o ano de 2005, ou 

seja, há quatorze anos, sendo titular de uma conta corrente e conta 

salário nº 23767-1, agência 3499-1, Cuiabá-MT, tendo sido surpreendida 

com o recebimento, em 08 de agosto de 2019, de aviso de encerramento 

da sua conta corrente, no prazo de 30 dias. A autora sustenta e 

comprova ter entrado em contato com o banco réu por mais de uma vez, 

por aplicativo de celular e também pessoalmente, na agência, a fim de 

verificar o que estava acontecendo, tendo recebido um e-mail do réu 

informando que a mesma poderia desconsiderar a correspondência 

recebida acerca do encerramento de sua conta. Contudo, assevera que 

em 18/09/2019, ao tentar realizar pagamentos, descobriu que sua conta 

estava bloqueada e, ao entrar novamente em contato com o réu, este teria 

informado que nada mais poderia ser feito. Dessa feita, pleiteia que o réu 

efetue a imediata reativação de sua conta, bem como seja condenado ao 

pagamento de indenização por danos materiais (referente aos valores que 

se encontram retidos na referida conta), além de indenização por danos 

morais. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva o Réu 

afirma ter a faculdade de encerrar a conta unilateralmente e que notificado 

a autora, à ocasião, sustentando a legalidade de suas condutas. Requer a 

improcedência da ação. Pois bem. Analisando os fatos sob a ótica de 

ambas as partes, tem-se que, apesar do Réu ter a opção de permanecer 

ou não com a conta da autora ativa, deve observar alguns critérios antes 

do encerramento da conta. E, neste caso específico, entendo que o Réu 

não comprovou qualquer motivo plausível para, de maneira unilateral e 

imediata, providenciar ao cancelamento da conta do Autor. Não houve, 

inclusive, a observância à transparência na relação de consumo, com as 

informações claras e precisas, previamente, ao consumidor. Vislumbro, 

inclusive, que, quando a Autora recebeu o comunicado acerca de 

cancelamento de conta, procurou o Banco réu, que lhe informou 

expressamente que a autora deveria desconsiderar aquela 

correspondência. Logo, se aquela correspondência deveria ser 

desconsiderada, caso o Bando resolvesse, novamente, encerrar a conta 

corrente da autora, deveria obrigatoriamente lhe encaminhar novo 

comunicado, informando acerca do equívoco e concedendo novamente o 

prazo para que a autora pudesse tomar as providencias que entendesse 

necessárias. Ademais, para o cancelamento unilateral de conta, a 

Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2025, prevê algumas 

providências prévias. Senão vejamos: Art. 12. Cabe à instituição 
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financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para 

a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de 

qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as 

seguintes disposições mínimas: (Redação dada pela Resolução nº 2.747, 

de 28/6/2000.) I - comunicação prévia, por escrito, da intenção de 

rescindir o contrato; (Redação dada pela Resolução nº 2.747, de 

28/6/2000.) II - prazo para adoção das providências relacionadas à 

rescisão do contrato; (Redação dada pela Resolução nº 2.747, de 

28/6/2000.) (...) IV - manutenção de fundos suficientes, por parte do 

correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a 

instituição financeira ou decorrentes de disposições legais; (Incluído pela 

Resolução nº 2.747, de 28/6/2000.) Parágrafo 1º A instituição financeira 

deve manter registro da ocorrência relativa ao encerramento da conta de 

depósitos à vista. (Incluído pela Resolução nº 2.747, de 28/6/2000.) (...) 

Art. 13. A instituição financeira deverá encerrar conta de depósito em 

relação à qual verificar irregularidades nas informações prestadas, 

julgadas de natureza grave, comunicando o fato, de imediato, ao Banco 

Central do Brasil. Ora, no caso em tela, o Réu não comprovou as reais 

razões para o cancelamento unilateral da conta e sequer ofertou prazo 

para que a parte Autora pudesse se readequar financeiramente. 

Vislumbra-se, pela narrativa inicial, que a Autora foi surpreendido com o 

bloqueio, o que nos faz presumir que não houve o devido processo 

administrativo para prevenir danos à Autora. Deve-se deixar claro que a 

autonomia da vontade contratual, a liberdade de contratar e de manter 

contratado, preconizada no artigo 421 do Código Civil, é exercida “em 

razão e nos limites da função social do contrato”, e que, de acordo com o 

artigo 422 do mesmo diploma legal, “os contratantes são obrigados a 

guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os 

princípios de probidade e boa fé”. No entanto, da análise das condutas do 

Réu, em momento algum viu-se o respeito à função social ou à boa fé do 

contrato. Pelo contrário, o modo com que o Réu agiu, demonstrou total 

violação aos direitos basilares da autora, previstos no artigo 6º, III, IV, V e 

VI do Código de Defesa do Consumidor, pois, deixou de prestar 

informação clara e adequada sobre o serviço, aplicou método desleal ao 

consumidor, com o encerramento repentino e imotivado da conta da parte 

Autora, causando-lhe demasia onerosidade e, também, danos morais com 

a confusão instaurada em sua vida financeira pelo abrupto e imotivado 

cancelamento unilateral da conta e consequente retenção dos valores 

nela existentes. Assim, o contexto probatório formado neste processo não 

nos permite legitimar o cancelamento da conta pelo Réu, sequer eventual 

bloqueio simplesmente, pois o mesmo não logrou êxito em comprovar as 

suas razões ou o atendimento digno e transparente ao consumidor. Logo, 

por todas as esferas que se analisem os fatos, tem-se a violação pelo 

Réu da dinâmica da relação de consumo, cometendo ato ilícito, nos termos 

do artigo 186 do C.C., pois viola a Política Nacional da Relação de 

Consumo, que, no artigo 4º do CDC, assegura a segurança e 

transparência às relações, e viola, ainda, o artigo 6º, III, IV, V e VI do CDC, 

que garante ao consumidor o direito à informação adequada e clara, 

prevenção dos danos morais, e a boa fé que deveria pairar nas relações 

de consumo. A atitude é, ainda, considerada prática abusiva, nos termos 

do artigo 39, II do CDC, ao recusar, de maneira imotivada, atendimento ao 

consumidor. Consequentemente, cancelar a conta da Autora ou mesmo 

bloqueá-la, de maneira unilateral, sem qualquer explicação plausível ou 

notificação prévia idônea e válida, impedindo a Autora acesso à sua 

movimentação financeira, configura ato ilícito nos termos do artigo 186 do 

C.C., e somente reforça a vulnerabilidade da Autora frente ao poderio 

econômico do Réu, estando presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), posto que, não fosse o cancelamento 

unilateral da conta pelo Réu, os danos não teriam ocorrido. Em casos 

semelhantes, tem se posicionado a jurisprudência pátria: Ação de 

obrigação de fazer cc indenização. Encerramento unilateral e imotivado da 

conta corrente da autora. Ato ilícito configurado. Resilição contratual que, 

em homenagem à boa-fé, deve ser concretamente motivada. Conduta do 

Banco que afrontou o art. 39, II, do CDC. Danos morais configurados. 

Recurso provido. (FARQUI. Thomaz Corrêa. Recurso inominado n. 

0001049-62.2017.8.26.0590. J. em 27 Jun. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br) RECURSO INOMINADO. Ação de reparação de danos 

materiais e morais. Encerramento de conta bancária por ato unilateral do 

banco requerido. Sentença de parcial procedência. Relação de consumo. 

Inversão do ônus da prova. Ausência de prova, por parte do banco, da 

solicitação de encerramento da conta poupança pela cliente, tampouco da 

motivação. Recorrido que não demonstrou a regularidade do encerramento 

da conta, limitando-se a juntar print da tela do sistema. Cancelamento tido 

por irregular. Prática abusiva, à luz do art. 39, II, do CDC. Responsabilidade 

objetiva da instituição financeira. Súmula 297, do C. Superior Tribunal de 

Justiça. Falha na prestação do serviço bancário. Restituição, a título de 

danos materiais, apenas do valor correspondente ao saldo positivo 

existente na data do encerramento, no total de R$ 1,00, descontado o 

valor da tarifa relativa ao pacote de serviços contratado (R$ 53,00). Dano 

moral configurado. Cancelamento de serviço considerado essencial, por 

se tratar de conta bancária mantida há 28 anos, por meio da qual a 

consumidora, pessoa idosa, recebia benefício do INSS. Situação que 

ultrapassa o mero dissabor e aborrecimento cotidiano. Danos morais in re 

ipsa. Manutenção do quantum da indenização no valor de R$ 2.500,00. 

Sentença de parcial procedência que deve ser mantida. Recurso do réu 

desprovido. (CASTRO, Ana Carolina Vaz Pacheco de. Recurso inominado 

n. 0011920-23.2018.8.26.0007. J. em 06 Dez. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br..) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. NOTIFICAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. CONTA ANTIGA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. À instituição financeira é facultado o 

encerramento da conta bancária de seus clientes, mediante atendimento 

dos procedimentos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, dentre 

eles, a notificação prévia. Restou consignado pelo STJ, Resp. nº 

1.277.762/SP, que o "banco não pode, por simples notificação unilateral 

imotivada, sem apresentar motivo justo, encerrar conta corrente antiga de 

longo tempo, ativa e em que mantida movimentação financeira razoável". 

Não se mostra razoável a conduta da instituição financeira em proceder, 

de forma imotivada, ao encerramento de conta ativa e movimentada por 

longos anos. A reparação moral originada pela rescisão unilateral e 

imotivada de conta corrente, deve ser arbitrada em consonância com os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A fixação da 

indenização não pode ser inexpressiva a ponto de estimular a repetição 

dos fatos, nem ser exorbitante a ponto de ocasionar enriquecimento sem 

causa. (TJ-MG - AC: 10000150622744002 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, 

Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 02/09/2019) Ora, ao 

que se extrai dos autos, vê-se que a Autora foi surpreendida com o 

encerramento abrupto de sua conta, sem sequer ser possibilitada 

organizar-se financeiramente, situação que, certamente, configura ato 

ilícito nos termos dos artigos 186 e 187 do C.C., pois violam toda a 

dinâmica do Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 6º, III, 

IV e VI do CDC. E os documentos apresentados pelo Réu demonstram-se 

procedimentos padrões unilaterais, mas não demonstram a ciência 

inequívoca por parte do Autor das razões pela qual sua conta foi 

encerrada, sequer apresentou as alternativas para mitigar os danos 

tempestivamente. Assim, verificada a verossimilhança das alegações da 

parte autora e, evitando causar-lhe maiores prejuízos, já que os valores 

que lhe pertencem estão retidos na conta bloqueada, OPINO por 

reconsiderar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela 

para concedê-lo neste momento, determinando que o réu promova a 

reativação da conta de titularidade da autora, Número 23767-1, agência 

3499-1, no prazo de 24 horas, contados da ciência desta sentença, sob 

pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 5.000,00. Ainda, tendo em 

vista que a antecipação de tutela somente foi concedida na sentença, 

desde já, OPINO por torná-la definitiva, JUGANDO PROCEDENTE o pedido 

de obrigação de fazer feito pela autora na inicial. No que tange aos danos 

materiais, entendo que, com a reativação acima determinada, passará a 

autora a ter novamente acesso à movimentação de sua conta e ao valor 

nela constante. Logo, neste particular, OPINO por JULGAR IMPROCEDENTE 

o pedido de condenação do réu ao pagamento de danos materiais. No que 

tange aos danos morais, entendo que a conduta do Réu, ao cancelar, 

unilateralmente, a conta da parte Autora, causou-lhe uma instabilidade 

financeira que extrapola o limite do razoável, e lhe causa insegurança 

suficiente a lhe causar danos, os quais OPINO por reconhecê-los na 

modalidade in re ipsa, e por deferi-los, vez que o Réu não logrou êxito em 

demonstrar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da 

Autora, sequer demonstrou tê-la atendido de maneira compatível aos 

ditames do código de defesa do consumidor. E, entendo presente o nexo 

causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado”, (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), pois, não 
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fosse a conduta do Réu, os danos não teriam se configurado. Em casos 

semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO – 

Obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Serviços 

bancários. Encerramento de conta corrente de titularidade do autor sem a 

sua solicitação. Alegação do banco de previsão contratual de 

encerramento da conta unilateralmente. Impossibilidade. Resolução nº 

2.025, do Banco Central, artigo 12, não possibilita o encerramento 

unilateral de conta corrente. Necessidade de informação clara ao 

consumidor. Ausência de comprovação de tais condutas pelo banco. 

Danos materiais presentes. Danos morais configurados. Sentença 

reformada. Recurso provido em parte. (STRENGER, Rafael Dahne. 

Recurso inominado n. 0014588-19.2017.8.26.0001. J. em 07 Nov. 2017.) 

Definido o ato ilícito, o dano moral, a responsabilidade do Réu, e o nexo 

causal que os une, resta fixar o valor da indenização pelo dano moral 

sofrido pelo Autor. Para o arbitramento dos valores, é imprescindível 

conjugar alguns critérios, como a situação econômica do lesado, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade da conduta e as circunstâncias 

que envolvem o caso. No caso em tela, deve-se levar em consideração a 

ausência de justa causa para o cancelamento unilateral da conta, e a 

ausência de atendimento qualitativo ao Autor pelo Banco, o qual não 

adotou qualquer providência para mitigar os danos sofridos. Nesse 

sentido, levando em consideração todas essas peculiaridades, bem como 

os argumentos de ambas as partes, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), é suficiente para reparar, 

nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Valor que 

guarda correspondência com a gravidade do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do Banco autor das 

ofensas, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade, o 

que representa um equilíbrio que não significa enriquecimento ilícito à 

vítima, gera ao Réu um impacto suficiente para impedi-lo de reiterar o 

aludido comportamento no mercado de consumo. DISPOSITIVO Isso posto, 

após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da 

fundamentação supra, sem preliminares suscitadas pelo Réu, NO MÉRITO, 

OPINO POR: 1. RECONHECER a incidência da legislação de consumo e a 

vulnerabilidade da Autora, para RATIFICAR a inversão do ônus probatório 

deferida à Decisão de ID nº 24287400 em seu favor, nos termos do artigo 

6º, VIII do CDC. 2. OPINO por reconsiderar a decisão que indeferiu o 

pedido de antecipação de tutela para concedê-lo neste momento, 

determinando que o réu promova a reativação da conta de titularidade da 

autora, Número 23767-1, agência 3499-1, no prazo de 24 horas, contados 

da ciência desta sentença, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em 

R$ 5.000,00. 3. Ainda, tendo em vista que a antecipação de tutela somente 

foi concedida na sentença, desde já OPINO por torná-la definitiva, 

JUGANDO PROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer feito pela autora 

na inicial. 4. OPINO por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação 

do réu ao pagamento de danos materiais. 5. Comprovados o dano, o nexo 

de causalidade e a responsabilidade do Réu, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL dos pedidos formulados pela parte Autora, nos termos do artigo 

487, I do CPC, para reconhecer os danos morais de responsabilidade do 

Réu, e por CONDENÁ-LO, ao pagamento de indenização à autora, que 

arbitro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde a citação (01/11/2019), e a correção monetária a partir da 

prolação desta sentença. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013497-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEX MARTINS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso 

ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento 

de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 

da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a fase de 

admissibilidade de eventual recurso inominado que possa futuramente ser 

interposto. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos 

verifico que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas 

(Audiência de ID nº 26841650) sobre a realização de audiência de 

instrução e julgamento ou produção de novas provas, reportaram-se à 

contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se 

destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em que o Autor 

alega ter sido surpreendido com negativação em seu nome oriunda da 

empresa Ré, no valor de R$ 60,12, cuja origem aduz desconhecer. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, porém optaram por 

prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade 

civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos. 

No caso em tela, tem-se que a parte Ré, na oportunidade defensiva, não 

logrou êxito em demonstrar a existência do vínculo entre as partes. Não 

trouxe aos autos qualquer documentação que pudesse evidenciar o 

vínculo supostamente existente entre elas. Trouxe apenas faturas 

produzidas unilateralmente e telas sistêmicas (Mov. 11), sobre as quais a 

jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). 

Consequentemente, entendo que a Ré não observou o ônus que lhe é 

atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos 

o contrato específico que subsidiou a negativação, bem como a fatura 

inadimplida, principalmente quando o Autor negou a existência do débito 

negativado. Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo ao direito pleiteado pelo Autor, ou qualquer argumento forte o 

suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela qual 

presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO 

VALOR DE R$ 60,12, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar que o réu tome as providências necessárias no 

sentido de retirar o nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor acima apontado, caso o réu não o faça. DA ANÁLISE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 538 de 1000



DOS DANOS DE ORDEM MORAL Analisando o pleito pela reparação de 

danos morais, tem-se que, apesar do apontamento dos dados da Autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que a Ré não conseguiu 

demonstrar, constituir falha na prestação o serviço, no caso em espeque, 

não há como se reconhecer danos morais propriamente ditos. Isso porque 

a parte autora já possuía outros apontamentos nos órgãos restritivos de 

crédito quando da inserção da negativação aqui discutida. Em que pese a 

parte autora alegar, na impugnação, que a ré não comprovou a alegação, 

fato é que foi carreado com a defesa um extrato da SERASA (ID nº 

27172370), aonde se verifica que o nome do autor já se encontrava nos 

cadastros de proteção ao crédito quando da negativação aqui discutida. 

Desse modo, a improcedência da pretensão indenizatória se impõe, pois, 

restando comprovado que havia anotação preexistente do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, 

a teor do enunciado sumular nº 385, do Superior Tribunal de Justiça: Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido, cito jurisprudência 

da Turma Recursal do nosso estado: EMENTA:RECURSO CÍVEL 

INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS– 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –FRAUDE – 

APONTAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO – NEGLIGÊNCIA 

DA PARTE CREDORA QUANTO Á INVESTIGAÇÃO DA DENUNCIADA 

FRAUDE COMERCIAL – DANO MORAL– AFASTADO – EXISTÊNCIA DE 

OUTRAS LEGÍTIMAS RESTRIÇÕES ANTERIORES –SÚMULA 385 DO STJ – 

REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição em órgãos de 

proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a 

prova de sua ocorrência. A preexistência de legítima negativação em 

nome do consumidor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos 

termos da súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (N.U 

1000518-98.2017.8.11.0032, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 24/07/2019) E, havendo, pois, inscrição prévia do nome 

do consumidor nos órgãos de proteção, inexiste o abalo de crédito, 

porquanto o nome já se encontrava restrito no comércio quando realizada 

a inscrição que ora se discute, razão pela qual OPINO pelo indeferimento 

dos danos morais. DISPOSITIVO: Isso posto, após analisar as versões 

fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, sem preliminares 

a serem enfrentadas, NO MÉRITO, OPINO por: 1. RECONHECER a relação 

de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em 

favor da parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, 

para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 60,12, 

bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob 

pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 3. DETERMINAR que o 

réu tome as providências necessárias no sentido de retirar o nome do 

autor dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4. 

DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para 

a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o 

réu não o faça. 5. No que concerne aos danos morais, OPINO por seu 

indeferimento, a teor do que dispõe a Súmula 385 do STJ. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014698-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1014698-47.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: ADILSON BATISTA LIMA Polo Passivo: SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais, proposta pelo Autor em desfavor da Ré. Antes mesmo 

da apresentação da defesa aos autos, oportunizada a conciliação, ambas 

compareceram à solenidade (Mov. 27316279), e resolveram pôr fim ao 

litígio, de forma amigável. Na oportunidade, a Ré se comprometeu à efetuar 

o pagamento do valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) ao Autor, bem 

como de proceder ao cancelamento do contrato e dos débitos abertos em 

seu nome. Pois bem. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

adequando-se ao espírito da nova sistemática do processo civil, o que, 

inclusive, dispensa o magistrado de julgar as diversas questões postas 

nos autos, cabendo verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, com a homologação a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes 

são capazes, que o preposto que compareceu à solenidade detém 

poderes para transigir (Mov. 27218791), e que o valor será depositado 

diretamente na conta do autor, indicada na ocasião. Portanto, nada obsta a 

homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse 

sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 

487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a 

transação; Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, e possui a eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Novo Código de 

Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA 

das composições amigáveis firmada entre as partes, na audiência de 

conciliação (Mov. 27316279), para que produzam os seus efeitos jurídicos 

e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015813-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA AMABILIS REZENDE ANDRADE (REQUERENTE)

PATRICK COSTA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOIANIA DOS SANTOS DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1015813-06.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: ANDREA AMABILIS REZENDE ANDRADE Polo Ativo: PATRICK DA 

COSTA ANDRADE Polo Passivo: JOIANIA DOS SANTOS DE ANDRADE 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Minuta de Acordo, firmada 

extrajudicialmente, pelas partes, trazida ao crivo do poder judiciário, para 

fins de homologação. Na aludida minuta, a Sra. Andrea e o Sr. Patrick se 

comprometem ao pagamento à Sra. Joiania, 13.518,87 (treze mil e 
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quinhentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), mediante dedução 

de aluguéis. As partes firmaram o termo, e procederam ao reconhecimento 

das respectivas firmas, junto ao cartório do 5º Serviço Notarial desta 

comarca. Pois bem. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes 

buscarem evitar demandas judiciais, mediante concessões mútuas, 

adequando-se ao espírito da nova sistemática do processo civil, o que, 

inclusive, dispensa o magistrado de julgar as diversas questões postas 

nos autos, cabendo verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, com a homologação a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes 

são capazes, e que nada obsta a homologação da transação celebrada, 

voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de 

Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, e 

possui a eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 

515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre 

as partes na minuta apresentada à Mov. 25861415, para que produzam os 

seus efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011577-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT VIANNA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011577-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HERBERT VIANNA FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: 

KROTON EDUCACIONAL S/A Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA De início, 

ressalta-se que o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito 

ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja interposição de recurso. 

Trata-se de ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos 

Morais movida pelo autor contra a instituição ré, em que o autor pretende 

reaver os valores repassados pela instituição financeira à ré, referente a 

semestre não cursado. Como se verifica pela simples exposição fática, 

percebe-se que o demandante pleiteia para si os valores que foram 

repassados à ré pelo Banco do Brasil e, em que pese o autor informar que 

realizou pagamento da dívida que havia em seu nome e que, 

posteriormente, haveria compensação de tal valor com aquele recebido 

pela ré, não há nos autos qualquer comprovação de que tal pagamento, de 

fato, tenha sido realizado. O autor não é o responsável pelo pagamento 

dos valores que pleiteia a restituição e, portanto, não é parte legítima para 

figurar no polo ativo da presente. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. FIES. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS PELA 

FACULDADE EM VIRTUDE DE MATÉRIAS QUE NÃO FORAM CURSADAS. 

QUANTIA PAGA PELO AGENTE FINANCEIRO DO FIES À INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR. ESTUDANTE QUE NÃO COMPROVOU A QUITAÇÃO 

DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM SUSCITADA DE OFÍCIO. 

ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E 

ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. I. Trata-se de recurso inominado 

interposto pela parte autora em face da sentença que julgou 

improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto. Em seu recurso, 

sustenta que em cada semestre do ano de 2017 só cursou uma matéria na 

instituição de ensino, sendo que esta recebeu o repasse dos valores 

integrais do FIES em cada um daqueles semestres. Ademais, argumenta 

que o valor da disciplinada cursada custa R$ 93,68 a mais para os alunos 

do FIES quando comparados àqueles não usuários do programa. Desse 

modo, pleiteia a condenação da ré ao pagamento dos valores recebidos 

mediante repasse do programa de financiamento estudantil em quantia 

superior à devida. Enfim, ressalta que a instituição financeira (Banco do 

Brasil) atua como mero agente financeiro da relação, razão pela qual este 

não é responsável pelos valores recebidos pela instituição de ensino 

superior, eis que foi a faculdade quem obteve o enriquecimento ilícito 

proveniente de valores por disciplinas não ministradas. II. Recurso próprio, 

tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de 

justiça (ID 5805618). Contrarrazões apresentadas de forma intempestiva 

(ID 5805621). III. A parte autora formalizou contrato de financiamento 

estudantil com o agente operador e o agente financeiro do FIES, o qual era 

aditado a cada semestre, sendo que, a partir de tais aditamentos (ID 

5805606, págs 12-18), foram realizadas as transferências de valores 

para o pagamento dos dois semestres do ano de 2017 relativo ao curso 

de direito realizado pela autora junto à requerida. IV. Assim, ainda que a 

autora argumente que não cursou a integralidade das disciplinas 

oferecidas pela instituição de ensino naqueles dois semestres, cumpre 

ressaltar que os pagamentos em favor da requerida foram realizados pelo 

agente financeiro, sendo este o único que possui legitimidade para pleitear 

a restituição da quantia, caso seja apurado que tenha ocorrido algum 

pagamento indevido. Aliás, a mesma conclusão se aplica a eventual 

cobrança das matérias em valores superiores quando comparada aos não 

optantes pelo FIES. V. Para tanto, destaca-se que o pagamento das 

mensalidades foi realizado pela instituição financeira, de modo que o 

estudante deve arcar com o pagamento das prestações em momento 

posterior em favor do agente operador do FIES. Assim, em que pese a 

parte autora questionar o suposto enriquecimento ilícito da ré (o que, 

reitera-se, deve ser pleiteado por quem detém a legitimidade para a 

restituição dos valores), a consequência de eventual procedência do 

pedido seria o enriquecimento ilícito da parte autora, eis que receberia 

determinada quantia em virtude do ?reembolso? de um valor que sequer 

pagou, uma vez que não comprovou a quitação do FIES junto ao agente 

financeiro. Enfim, cumpre salientar que eventual abatimento/ressarcimento 

de valores recebidos pela instituição de ensino em favor do agente 

financeiro será revertido em benefício da parte autora, conforme se apura 

da cláusula nona do termo aditivo do contrato, o qual estipula que ?O (a) 

financiado (a) ou seu representante legal autoriza o Agente Operador do 

FIES, por intermédio do AGENTE FINANCEIRO, a realizar reversão e/ou 

estorno de valores da sua conta de financiamento quando da ocorrência 

de registro de valor indevido ou da concessão de abatimento no valor 

financiado.? (ID 5805606, págs. 9/10). VI. No mesmo sentido: ?(...) 4. A 

recorrente não possui legitimidade para pretender a restituição de 

R$4.170,00, uma vez que o valor não foi desembolsado por ela, mas sim 

repassado pelo FIES, em favor da instituição de ensino. (Acórdão 

n.1017619, 07083526620168070003, Relator: EDUARDO HENRIQUE 

ROSAS 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: Sem 

Página Cadastrada.)?. VII. Portanto, não sendo a autora responsável pelo 

pagamento dos valores os quais pleiteia a restituição, suscito de ofício e 

acolho a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam. VIII. Recurso 

conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício e 

acolhida para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo 

sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Sem 

condenação em custas e em honorários advocatícios. IX. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 

9.099/95. (TJ-DF 07014212820188070019 DF 0701421-28.2018.8.07.0019, 

Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 07/11/2018, 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 12/11/2018) DIANTE DO EXPOSTO, entendo 

que o autor não é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, 

motivo pelo qual OPINO pela EXTINÇÃO do processo sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Deixo de 
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condenar a parte reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005832-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MORAIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005832-50.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: RODRIGO DE MORAIS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja interposição de recurso. 

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO Antes de adentrar ao 

mérito, tem-se que a Ré suscitou a necessidade de prova pericial no 

medidor de energia elétrica da parte Autora, o que afastaria a competência 

do juizado especial. Nesse peculiar, entendo que as provas juntadas aos 

autos, em concurso com as alegações das partes, são suficientes para a 

solução da controvérsia. Além disso, os pedidos da parte autora nesta 

ação são somente de transferência de titularidade e indenização por 

danos morais, não havendo qualquer razão para que seja realizada perícia 

no medidor de energia elétrica em comento. Por estas razões, OPINO por 

afastar a preliminar de incompetência do juizado, por não entender que a 

prova pericial seja imprescindível para a formação do convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA O presente feito trata de relação de 

consumo, nos temos dos artigos 2º e 3º do CDC. A Ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda que a parte Autora a demonstrar a sua 

procedência. Logo, está patente a hipossuficiência e vulnerabilidade da 

parte consumidora, razão pela qual OPINO por RATIFICAR a inversão do 

ônus probatório deferida em favor da parte Autora à decisão de ID nº 

23330415. DO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR A parte autora alega que a 

parte ré descumpriu a liminar, uma vez que não restabeleceu a energia na 

Unidade Consumidora da parte autora, sendo que a parte ré informa (ID nº 

24353431) que a decisão liminar não determinou o bloqueio de qualquer 

fatura, até porque o autor sequer fez algum pedido nesse sentido, logo, 

poderia a concessionária proceder com a cobrança das faturas 

regularmente, pois como dito, a decisão liminar determinou somente o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor. 

Desse modo, a ré informou que, diante do inadimplemento da fatura 

referente ao mês de abril/2019, na ocasião vencida há mais de 50 dias, 

não discutida nesta ação e nem mesmo abrangida pela medida liminar 

deferida nestes autos, a unidade consumidora do autor sofreu a 

suspensão de fornecimento de energia elétrica em 12/09/2019. Porém, em 

razão de nova decisão proferida em 17/09/2019, recebida pela 

concessionária em 18/09/2019, a concessionária procedeu com a imediata 

religação da unidade consumidora do autor. Pois bem. De fato, a decisão 

liminar nestes autos somente determinou o restabelecimento da energia 

elétrica na unidade consumidora objeto da lide, sendo que a ré informou 

que a suspensão ocorreu em razão da inadimplência da fatura de abril de 

2019, a qual, diga-se de passagem, não houve comprovação de 

pagamento. Assim, não há que se falar em descumprimento da liminar e, 

por conseguinte, OPINO por INDEFERIR o pedido de aplicação da multa 

feito pelo autor à Petição de ID nº 23938734. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO – DA RESPONSABILIDADE CIVIL Da análise do 

processo, verifico que ele se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer em que a parte autora narra que alugou o imóvel cuja 

Unidade Consumidora aqui se discute (6/345314-9) em 22/01/2019, 

quando solicitou a transferência da Unidade consumidora do referido 

imóvel para o seu nome, contudo, afirma que a transferência não foi 

realizada pela ré, sob o argumento de que havia débito do titular anterior e, 

enquanto o débito não fosse quitado, a transferência não seria realizada. 

Sustenta que o débito do então titular está sendo discutido em uma outra 

ação, pelo que o fornecimento de energia na Unidade Consumidora em 

questão não havia sido suspenso, sendo que o autor, para não ficar sem 

energia elétrica, vem pagando as faturas, mesmo que estas continuem 

vindo em nome do antigo titular. Ainda, sustenta que a empresa ré efetuou 

a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de suposta 

irregularidade, sendo que o autor, mais uma vez, não obteve êxito em 

proceder com a troca de titularidade da Unidade Consumidora para o seu 

nome. Requereu antecipação de tutela para que a ré restabelecesse o 

fornecimento de energia elétrica e pleiteia a transferência da titularidade 

da Unidade Consumidora para o seu nome, além de indenização por danos 

morais. À defesa, a Ré não contesta os fatos objetos dos pedidos feitos 

pelo autor. Limita-se a dizer que foram encontradas irregularidades no 

medidor da unidade consumidora em questão no mês de março de 2019, 

período em que reconhece que o autor já estava residindo no imóvel, 

contudo, não informa as razões de não ter procedido com a transferência 

de titularidade para o nome do autor. Ainda, junta farta documentação que 

demonstraria a legalidade das cobranças realizadas na Unidade 

Consumidora objeto do litígio, as quais, contudo, são destinadas ao antigo 

titular, ainda que tente transferir para o autor a obrigação de pagamento 

por tais cobranças. Ressalto às partes que os pedidos da presente 

demanda são somente de transferência de titularidade e indenização por 

danos morais. Entendo, assim, que a ré não comprovou, sequer alegou, 

qualquer fato que justificasse a sua recusa em efetuar a transferência de 

titularidade solicitada pela parte autora. A despeito das informações 

prestadas pelo autor, não impugnadas pela ré, têm-se que a recusa na 

transferência se deu em razão da existência de débitos pretéritos, que 

não eram de responsabilidade do autor, o que não é admitido em nosso 

ordenamento jurídico Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERENCIA DE 

TITULARIDADE CONDICIONADA AO PAGMENTO DO DÉBITO ANTERIOR. 

ABUSO DE DIREITO. NATUREZA PESSOAL DA DÍVIDA. FALTA DE 

RESPONSABILIDADE DO NOVO TITULAR POR DÍVIDA DE OUTREM. DANO 

MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Falha no serviço 

prestado pela concessionária, no que concerne o condicionamento do 

fornecimento de energia, ao pagamento de débito pretérito de 

responsabilidade de outra titularidade. Alegação de que o consumidor não 

apresentou a documentação necessária para a transferência de 

titularidade que não se assenta nas provas apresentadas. Débito que não 

tem natureza propter rem, vinculando-se a unidade consumidora, mas que 

é pessoal e deve ser adimplido pelo titular do serviço ao tempo de seu 

fornecimento. Concessionária que, ao ser solicitada a fornecer o serviço 

para o outro consumidor no mesmo imóvel, tem o dever de informar ao 

solicitante os documentos necessários e fundamentar as razões da 

eventual negativa. Transferência de titularidade que não tem o condão de 

alterar a responsabilidade pelo débito pretérito em nome do antigo titular. 

Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 

03371487120178190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, 

Data de Julgamento: 29/01/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE 

BALCÃO. NEGATIVA DE TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE POR DÉBITO 

DE TERCEIRO. INQUILINO ANTERIOR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE REALIZADA, APÓS 

DIVERSAS DILIGÊNCIAS DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDEZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 
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PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Narrou a autora que alugou um 

imóvel e que este se encontrava sem energia elétrica. Alega que foi até 

uma agência da ré para solicitar a transferência de titularidade, porém foi 

informada que o antigo inquilino possuía débitos em aberto, não sendo 

possível realizar a troca de titularidade. Asseverou que tentou 

administrativamente realizar a transferência da titularidade diversas 

vezes, no entanto não obteve êxito, uma vez que a requerida informou 

que para a troca era necessário aguardar a religação no nome do antigo 

proprietário. Aduziu que efetuaram a transferência de titularidade, mas 

que a requerida continuou suspendendo o fornecimento de energia 

elétrica. Postulou indenização por danos morais. Tratando-se de obrigação 

propter personae, reveste-se de abusividade o ato da ré de condicionar o 

fornecimento de energia elétrica ao pagamento... de débito de terceiro. 

Sendo o serviço de energia elétrica essencial, a falha na prestação do 

serviço evidencia dano moral in re ipsa, não necessitando de 

demonstração de prova nesse sentido. Dessa forma, evidente o dano, 

configura-se o dever de indenizar. O quantum indenizatório não comporta 

redução, pois em conformidade com os parâmetros usualmente adotados 

pelas Turmas Recursais Cíveis, em situações análogas, bem como aos 

critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A sentença deve ser 

mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do art. 46 da Lei 

9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007794845, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de 

Souza Costa Pacheco, Julgado em 27/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007794845 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 27/03/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019) Tal conduta certamente 

fere o código de defesa do consumidor, em especial o direito da autora de 

ter informações claras e precisas, bem como a prevenção de danos 

morais e materiais, consoante se depreende do artigo 6º, III e VI do CDC. 

Há, claramente, falta de transparência nas informações prestadas pela Ré 

à consumidora, gerando confusão na relação de consumo e falha na 

prestação de serviço. No caso em tela, entendo que a Ré cometeu ato 

ilícito, nos termos dos artigos 186 e 187 do Código Civil, posto que violou 

as dinâmicas da legislação de consumo, em especial os artigos acima 

mencionados. Assim, com relação ao pedido de Obrigação de Fazer, 

OPINO por JULGA-LO PROCEDENTE, determinando que a ré promova a 

imediata transferência de titularidade da Unidade Consumidora 6/345314-9 

para o nome do autor. Ademais, OPINO por RATIFICAR a liminar deferida à 

Decisão de ID 23330415, determinando que a ré se abstenha de 

interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora 

em comento em razões de débitos que não sejam de titularidade do autor. 

DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS A Ré, por se tratar de prestadora de 

serviço público, com base na teoria do risco administrativo, responde 

objetivamente pelos danos que vier a causar a terceiros durante a 

prestação do serviço concedido, por força do artigo 37, § 6º, da CF/88, e, 

a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva da 

consumidora, o que aqui não se verifica. Assim, no tocante à indenização 

por danos morais, não se pode deixar de reconhecer o sofrimento advindo 

da ineficácia da prestação dos serviços de energia elétrica pela Ré, bem 

como pelo atendimento deficiente à parte consumidora, com a negativa de 

efetuar a transferência de titularidade, mesmo após solicitação expressa. 

Consequentemente, RECONHEÇO o dano moral in re ipsa, sendo o nexo 

causal necessário o próprio desgaste da Autora, que teve que ingressar 

com a presente ação para ter reconhecido um direito seu. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral, à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo à título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido, proporcionando um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, a fragilidade da defesa e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à parte autora, como medida de caráter 

pedagógico, evitando a reiteração da conduta no mercado de consumo. 

DISPOSITIVO Diante de todo o exposto e fundamentado, após a análise da 

versão fática e probatória apresentada por ambas as partes, OPINO por: 

1. REJEITAR a preliminar de incompetência do Juizado arguida pela ré à 

defesa. 2. RATIFICAR a inversão do ônus probatório deferida em favor da 

parte Autora à decisão de ID nº 23330415. 3. INDEFERIR o pedido de 

aplicação da multa feito pelo autor à Petição de ID nº 23938734. 4. 

RATIFICAR a liminar deferida à Decisão de ID 23330415, determinando que 

a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na 

Unidade Consumidora em comento em razões de débitos que não sejam de 

titularidade do autor. 5. JULGAR PROCEDENTE o pedido de Obrigação de 

Fazer, determinando que a ré promova a transferência de titularidade da 

Unidade Consumidora 6/345314-9 para o nome do autor, no prazo e cinco 

dias, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 3.000,00. 6. 

RECONHECER os danos morais, e CONDENAR a Ré à ressarci-los, no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o seu arbitramento, conforme Súmula 

362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso (22/01/2019 – recusa na transferência da titularidade aqui 

postulada). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014960-94.2019.8.11.0001
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ELLEN PAMYLLA JESUS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014960-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELLEN PAMYLLA JESUS DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

observa-se que as partes transigiram (ID nº 27510309) e a quitação será 

realizada mediante depósito em conta, conforme informado na minuta do 

acordo. Portanto, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, opino 

pela HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo supra e, 

consequentemente, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005257-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO BUTAKKA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005257-42.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MARCELO MACHADO BUTAKKA REQUERIDO: CLARO 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA OPINO por reconhecer o tramite 

processual gratuito, pois o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise dos autos 

verifico que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas 

(Audiência de ID nº 26520756) sobre a realização de audiência de 

instrução e julgamento ou produção de novas provas, reportaram-se à 

contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se 

destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de 

Cobrança Indevida c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos 

Morais, em que a parte autora alega que possuía contrato de prestação de 

serviços com a empresa ré e que, em 16/08/2017 o contrato foi 

cancelado, aonde o atendente garantiu que não haveria multa ou qualquer 

outro encargo a ser pago a partir daquela data. Sustenta que, quase dois 

anos depois, ao consultar seu cadastro no Serasa Consumidor, verificou 

que seu Score estava baixo em virtude de registro feito pela ré acerca da 

multa do contrato, a qual sustenta ser indevida. Assim, requer que a 

empresa ré seja compelida a retirar a restrição de seu nome junto ao 

sistema SERASA SCORE, além de pugnar pela declaração de inexistência 

do débito e indenização por danos morais. A liminar foi deferida à Decisão 

de ID nº 23241324 determinando a exclusão do apontamento impugnado 

nesta ação. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à 

audiência, mas optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, consoante artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão deferida em favor da parte autora à Decisão 

de ID n 23241324 OPINO por RATIFICAR nesta oportunidade. Incumbe à 

Reclamada, na qualidade de fornecedora de serviços, provar a 

veracidade de seus argumentos alegados, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas se configuram em fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo, a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. De fato, 

consoante se verifica pelo áudio juntado pelo próprio autor com a inicial, a 

ré lhe isentou do pagamento da multa por distrato, mas na própria ligação a 

atendente informa que o autor permanecia com um débito referente ao 

período de utilização antes do cancelamento do plano, não havendo nos 

autos qualquer comprovação de pagamento. Assim, entendo que não há 

como se declarar a inexistência do débito. Logo, a reclamada arguiu e 

comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, 

demonstrando que existe débito não quitado em nome dele. Da análise do 

processo e dos documentos que o instruem, portanto, entendo que não 

restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, 

inexistindo comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a 

conduta da demandada. Assim sendo, entendo que a improcedência dos 

pleitos iniciais é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante ao exposto e 

fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas 

apresentadas por ambas as partes: 1. No MÉRITO, OPINO por RATIFICAR 

a inversão do ônus da deferida prova em favor da parte autora, nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, nos termos do artigo 487, I do 

CPC, OPINO por JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos feitos na inicial. 

OPINO, por fim, por REVOGAR a liminar concedida à Decisão de ID nº 

23241324. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1005794-38.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: LUCAS MENDES RIOS POLO PASSIVO: ODONTOPLUS 

CLINICA ODONTOLOGICA LTDA – EPP PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Inicialmente, cumpre 

esclarecer que a parte autora pleiteou no id. 25016709 a retificação do 

polo, alegando ter ajuizado a ação em nome da empresa ODONTOPLUS 

CLINICA ODONTOLOGICA LTDA – EPP, porém, deveria ter feito em nome 

da empresa ODONTO FÁCIL SERVIÇO -CUIABÁ MT, conforme apontado 

na exordial. Acontece que, a empresa ODONTOPLUS CLINICA 

ODONTOLOGICA LTDA – EPP conforme identificada no id. 26746696, 

confirma em contestação ter recebido os objetos cobrados na presente 

demanda, e ainda, é possível constatar que a sócia da empresa 

ODONTOPLUS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA – EPP foi quem solicitou os 

bens que o autor alega não terem sidos pagos. Desta forma, OPNINO pelo 

indeferimento do pedido de alteração do polo passivo, tendo em vista que 

a parte ré confirma ser a devedora dos bens executados. DAS 

PRELIMINARES SUSCITADAS A parte ré alega: ( i ) ilegitimidade de parte 

do autor; ( ii ) ausência de legitimidade ou de interesse processual ( iv ) 

incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, ( v ) da ilegitimidade passiva 

e ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido 

e regular do; ( vi ) incorreção ao valor da causa. Acontece que, apesar de 

ter suscitado a análise de tais preliminares, a parte ré deixou de 

apresentar os fatos que justificariam a aplicação das preliminares em 

comento, realizando apenas o apontamento do conceito e fundamentação. 

Razão pela qual, OPINO pelo indeferimento de todas as preliminares 

suscitadas. DA ANÁLISE DO MÉRITO O autor ajuizou a presente demanda 

afirmando ter prestado serviços de confecção de próteses para a ré, e 

que mesma não teria pago pelos serviços, pretendendo o recebimento de 

R$ 3.376,90 (três mil trezentos e setenta e seis reais e noventa centavos). 

O autor anexou aos autos imagens de conversas com a proprietária da ré 

que teria contratado a sua prestação de serviços, foram apresentados 

ainda diversos pedidos, todos devidamente assinados, nenhuma das 

mencionadas provas foram objeto de impugnação pela autora, razão pela 

qual OPINO para que sejam recebidas como verdadeiras. A ré sustenta 

que as próteses encomendadas não ficaram a contento, que o autor teria 

se negado a reparar o material, por isso teve que encomendar novamente 

de outro profissional, razão pela qual não pagou o débito com o autor. 

Anexou a defesa alguns pedidos e recibos em nome de terceiro estranho 

a lide, que em tese refez os serviços do autor, ora cobrado nestes autos. 
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Inicialmente importante destacar que a tese defensiva apresentada é 

desconexa da conversa apresentada pelo autor, na qual a proprietária da 

ré, que realizou a encomenda afirma que fará o pagamento, que ainda não 

o fez por dificuldades financeiras. Analisando os documentos que 

instruíram a inicial, e as alegações da parte ré, verifico que restou 

incontroverso que o autor realizou o serviço contratado pela ré de 

confecção de próteses dentárias encomendadas e recebidas pela ré. De 

outro lado, a parte ré não conseguiu comprovar que teria solicitado 

alterações, ou que a contratação entre as partes a exonerava do 

pagamento em razão de não adequação do produto, ou ainda, que realizou 

a devolução do produto. Por fim, ressalto que os documentos 

apresentados pela ré não são suficientes para demonstrar que de fato 

tratavam das mesmas próteses. Destaco que, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Considerando que não há nos autos fatos e provas modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito do autor, e tendo este se desincumbido do 

seu ônus probatório de fato constitutivo de seu direito, tenho que a 

presente lide deve ser julgada procedente. Quanto ao valor pretendido, 

ressalto que não há impugnação específica, razão pela qual OPINO pelo 

reconhecimento da integralidade pretendida na exordial, ou seja, R$ 

3.376,90 (três mil trezentos e setenta e seis reais e noventa centavos). 

Ante o exposto, OPINO por superar as preliminares apontadas, e no mérito 

JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

ré, a pagar à Reclamante o valor de R$ 3.376,90 (três mil trezentos e 

setenta e seis reais e noventa centavos), acrescido de juros legais (1%) e 

correção monetária (INPC) a partir da citação (id. 26445462 – 08/11/2019). 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013191-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOILSON BENEDITO DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei nº 

9.099/95. DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A parte ré, à 

defesa, suscita a inépcia da inicial, haja vista o autor ter juntado 

comprovante de endereço em nome de terceira pessoa, qual seja, Pedro 

Gonçalves Leite. O autor, na impugnação, informa que tal pessoa é seu 

avô e junta documento de identidade de pessoa que diz ser a sua mãe, 

Maria Aparecida Gonçalves Leite, filha de Pedro Gonçalves Leite. 

Contudo, o nome da mãe do reclamante, conforme documento de 

identificação carreado com a inicial, é Maria Aparecida Gonçalves de 

Arruda. Assim, não houve comprovação de vínculo do autor com o titular 

do comprovante de residência por ele juntado com a inicial. Ora, não 

obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios da 

informalidade e simplicidade, fato é que as ações devem ser ajuizadas 

com os documentos indispensáveis à sua propositura, o que não se 

verifica no caso em apreço, pelo que se mostra inepta a petição inicial e, 

por consequência, deve a mesma ser indeferida, uma vez que não cabe, 

neste momento processual, a sua emenda. Ante ao exposto e 

fundamentado, OPINO por indeferir a petição inicial, por inépcia, e por 

JULGAR EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, I do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ PROCESSO: 1010649-60.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

CLEBERSON ANTONIO SAVIO GOMES E MAYARA ARMELIATO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Verifico que em audiência as 

partes litigantes requereram a realização de audiência de instrução. 

Ressalto que o presente caso versa sob direito de comprovação 

documental, a qual já fora amplamente aberto o momento processual para 

que as partes comprovassem a veracidade de seus argumentos. 

Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do 

julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas 

provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua 

convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio 

Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual OPINO pelo julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A 

ré afirma que no presente caso não deve ser invertido o ônus da prova, 

por entender que o autor tem plena possibilidade de comprovar as suas 

alegações. Cumpre anotar que é pacífico o entendimento de que o caso 

em comento deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do 

Consumidor, já que a parte autora e ré se amoldam aos conceitos de 

consumidor e fornecedor esclarecidos no artigo 2º e 3º do aludido diploma 

legal. E, nesse sentido, entende a jurisprudência pátria quanto à relação 

de consumo existente entre as partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao 

transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. 

Procedimento do Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 

19 Out. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) 

Reconhecida a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da 

parte autora, consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do 

ônus probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 

6º, VIII do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de 

Indenização Por Danos Morais e Materiais proposta pelos autores em 

razão de cancelamento de voo. Os demandantes adquiriram passagens 

aéreas da ré no trecho Cuiabá/MT- Rio de Janeiro/RJ com ida na 

Sexta-feira dia 05 Julho 2019 às 04h15 e volta na Segunda-feira dia 08 

Julho 2019 às 21h20. Acontece que, o voo de volta foi cancelado e a 

remarcação se deu para o dia seguinte no final da tarde, ocasionando um 
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atraso no retorno de um dia, sendo tal fato incontroverso pelas partes. Por 

esta razão os autores adquiriam novas passagens com outra companhia 

aérea no valor de R$ 1.605,70 (mil seiscentos e cinco reais e setenta 

centavos), conseguindo então realizar os compromissos pré-agendados, 

atrasando a chegada em mais ou menos 7 (sete) horas. A ré afirma que o 

dito atraso foi em razão de manutenção e que foi ofertado aos autores, 

além da remarcação para o dia seguinte, pontos no programa de fidelidade 

e serviço de táxi. Registra-se que restou comprovado que um dos autores 

havia compromissos profissionais agendados na Cidade de Cuiabá, razão 

pela qual não poderia aguardar o voo remarcado pela parte ré. Em razão 

do exposto, foi requerido a devolução do valor pago pelas passagens de 

volta, no importe de R$ 916,10 (novecentos e dezesseis reais e dez 

centavos), o reembolso pelo valor pago pelas novas passagens o importe 

de R$ 1605,70 (mil seiscentos e cinco reais e setenta centavos), além de 

dano moral. O cerne da questão esta limitado na ocorrência ou não de 

ilicitude por parte da ré e eventual dever indenizatório. Restou 

demonstrada a impossibilidade de aguardar até o próximo voo, evento que 

iria demorar quase 24 (vinte e quatro) horas os consumidores haviam 

outros compromissos. Importante destacar que os autores demonstraram 

o atraso superior a quatro horas, bem como a necessidade de adquirir 

novas passagens em razão de compromissos no destino final. Logo, 

considerando os fatos e as provas anexadas aos autos, tenho por 

suficientemente que o dissabor experimentado pelos reclamantes é capaz 

de gerar dano moral inclusive, de forma presumida. Destaco que o fato da 

espécie de dano moral ser subjetivo, o lapso temporal é apenas um dos 

fatores para demonstrar a existência do dano, tendo a jurisprudência 

fixado que nos casos acima de quatro horas de atraso o dano é 

presumido, entretanto, tal fato não impede o reconhecimento de dano 

moral quando demonstrada a sua ocorrência em razão de atraso, 

independentemente do tempo de espera em si, pois o tempo não é o fator 

exclusivo para o reconhecimento do dano. Ressalto que a parte ré trouxe 

apenas alegações de que o atraso foi em decorrência da necessidade de 

manutenção na aeronave, deixando de instruir os autos com algum 

documento que demonstrasse que de fato o atraso foi decorrente da 

necessidade de manutenção não programada da aeronave, e que a dita 

manutenção seria uma excludente de ilicitude. A parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade das alegações e documentos 

juntados na inicial. Logo, a responsabilidade da prestadora dos serviços é 

objetiva, in re ipsa, ou seja, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos, só não cabendo a 

responsabilização quando a parte ré provar que não existiu o defeito 

alegado, ou que culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme 

art. 14, § 3º, I e II do CDC. Essas premissas forçam reconhecer que a 

procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Sendo assim, OPINO 

pelo ressarcimento material, no importe de R$ 2.521,80 (dois mil 

quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos) de forma simples. Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada 

um dos autores, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido aos 

autores, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração 

da prática ilícita. 1. Ante o exposto, OPINO para julgar parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a ré ao 

ressarcimento material no importe de R$ 2.521,80 (dois mil quinhentos e 

vinte e um reais e oitenta centavos) de forma simples, e a título de danos 

morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais)por autor, corrigida monetariamente pelo INPC como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (08/07/2019) e a correção monetária a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004364-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADILSON DE QUEIROZ PACHECO REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do 38 da Lei 

nº. 9.099/95. A parte autora pleiteia a desistência da presente ação (ID nº 

24825344). Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, “a desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG).” E assim tem decidido a jurisprudência: “Desnecessário o 

consentimento do réu em casos de desistência da ação pelo autor, nos 

termos do enunciado nº 90 do FONAJE. Sentença mantida”. (LEITE, 

Alessandro Correa. Recurso inominado n. 1016544-02.2016.8.26.0482. J. 

em 06 Fev. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 09 Dez. 2018.) 

Neste caso específico, não vislumbro indícios de litigância de má fé por 

parte da Autora, mesmo porque o pedido de desistência foi feito antes da 

apresentação da defesa pela parte reclamada. Posto isso, OPINO por 

HOMOLOGAR o pedido de desistência formulado pela parte autora, com 

fundamento no art. 200, parágrafo único do CPC/15. Via de consequência, 

OPINO por declarar extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma 

do art. 485, VIII do mesmo diploma legal. À consideração da Excelentíssima 

Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através 

de seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1007077-96.2019.8.11.0001 Autor: 

SILVANA BARBOSA MAIA Ré: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 545 de 1000



assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA 

Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada 

a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, a 

parte autora pleiteia ao apresentar os fatos ser indenizada moralmente no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de outro lado, requer ainda que 

seja declarado inexistente o débito discutido no valor de R$ 4.871,70 

(quatro mil oitocentos e setenta e um reais e setenta centavos), e por fim, 

atribuiu a causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Assim, diante 

do que determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, 

do valor da causa, para fixá-lo em R$ 19.871,70 (dezenove mil oitocentos 

e setenta e um reais e setenta centavos) DA NECESSIDADE DE 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Inicialmente, cumpre esclarecer que a 

autora ajuizou a ação e a autuação em face da empresa CASAS BAHIA. 

Acontece que, conforme comprovado pelos documentos constitutivos a ré 

possui a denominação social VIA VAREJO S/A, regularmente inscrita junto 

ao Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o nº 33.041.260/0652-90. Desta 

forma, OPNINO para deferir a preliminar da ré, devendo, para evitar 

nulidades processuais retificar o polo passivo da presente demanda, 

passando a figurar no polo a empresa VIA VAREJO S/A. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

Em audiência de conciliação (id. 25096593) a parte reclamante requereu 

julgamento antecipado da lide, a parte reclamada requereu julgamento 

antecipado da lide. Ultrapassadas as preliminares, verifico que o feito se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 

do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, considerando que o feito 

demanda prova meramente documental, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma 

legal. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação 

Indenizatória C/C Pedido de Tutela de Urgência. A autora afirma que 

compareceu até a loja Casas Bahia do Shopping Três Américas em 

Cuiabá-MT, em 06.06.19, pretendendo adquirir uma televisão Sansung 4k 

-50’ ofertada em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), parcelado em 

até 10 vezes de parcelas iguais. Informou que seu crédito foi aprovado 

pela ré havia sido aprovado em 18 parcelas que totalizavam R$ 4.600,00 

(quatro mil e seiscentos reais), e em razão dos juros aplicados, optou por 

não adquirir o produto nestas condições. Esclareceu que posteriormente 

adquiriu o bem, utilizando cartão de crédito de terceiros em outro 

estabelecimento comercial. Sustenta que a ré passou a fazer diversas 

ligações de cobranças, inclusive par uma amiga que indicou como 

referencia pessoal no momento da negociação com a ré. Apresentou 

ainda no id. 23767794 que a ré negativou seu nome em razão de um 

crédito de R$ 4.871,70 (quatro mil oitocentos e setenta e um reais e 

setenta centavos) em 01/08/2019. Tal fato restou incontroverso pela parte 

ré, que em contestação (id. 25298696), afirmou que: “6. Funda-se a 

pretensão inicial na alegação de que a Autora estaria sendo cobrado de 

valor indevido, no montante de R$ 4.871,70 (quatro mil, oitocentos e 

setenta e um reais e setenta centavos) referente a um débito inexistente. 

7. Em primeiro lugar, insta salientar que a empresa acionada não realizou a 

referida cobrança no sentido de praticar uma conduta ilícita ou 

constrangimento ilegal em desfavor da parte Autora. 8. De nenhuma 

maneira essa é a política da Ré. O que ocorreu no presente caso foi 

claramente um erro sistêmico onde o sistema não realizou a baixa do 

débito e por esse motivo houve a referida cobrança. 9. Portanto, 

levando-se em conta trata-se de erro sistêmico a IMPROCEDÊNCIA do 

pedido é medida que se impõem.” Logo, é possível constatar que de fato a 

empresa realizou as cobranças informadas, e que a negociação 

informada pela autor anão fora efetivada, o que torna indevida as 

cobranças realizadas pela parte ré e a negativação realizada. Sendo 

assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, 

nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria 

negativação indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR 

DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$ 4.871,70 (quatro mil 

oitocentos e setenta e um reais e setenta centavos), inscrito em 

01/08/2019, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada da negativação aqui discutida no valor de R$ 4.871,70 (quatro mil 

oitocentos e setenta e um reais e setenta centavos), inscrito em 

01/08/2019. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo 

dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. DA 

ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que concerne aos danos 

morais, em razão da negativação indevida, são suficientes a ensejar a 

exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à re a 

obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, consoante tem decidido 

a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – Reparação de danos materiais e 

morais. Bandeirante. Negativação do nome da autora em razão de débito 

de energia elétrica cobrado após a desocupação do imóvel, respectiva 

comunicação da ré e pedido de desligamento da instalação. Sentença 

parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da dívida e 

condenar a ré à indenização de R$4.000,00 a título de danos morais. 

Inconformismo da ré. Recurso. Sem razão. Alegação recursal de 

impossibilidade de acesso ao medidor do imóvel para que fosse efetivado 

o encerramento da instalação quando a autora realizou o pedido de 

desligamento. Inadmissibilidade. Referida justificativa não escusa a ré da 

não cessação de cobranças em nome da autora, tendo em vista a 

ausência de utilização do serviço após o pedido de desligamento. Pedido 

subsidiário para redução do quantum indenizatório. Impossibilidade. Valor 

fixado em patamar razoável e proporcional, devendo ser levado em conta 

os fins pedagógicos e punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano 

moral. Recurso não provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina 

Miranda de. Recurso inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 

Nov. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há 

evidente violação da boa-fé e indevida exposição da parte autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

às negativações infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, 

demonstrando o dano propriamente dito com a clara negligência da ré, e 

sua falha na prestação do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA 

QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano 

moral, insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para 

o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a parte ré encaminhou os dados da parte autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

Ressalta-se que a autora foi importunada diversas vezes com ligações 

telefônicas, mais de oito por dia, bem como, a sua referencia pessoal 

informada no momento do cadastro também foi cobrada em razão de uma 

contratação que sequer se concretizou. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatromil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração 

da prática ilícita. CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos e 

documentações apresentadas, OPINO para evitar nulidades, determinar 

que a secretaria promova a retificação no cadastro do feito para constar 

como parte ré VIA VAREJO S/A., pela alteração do valor da causa, 

devendo ser retificado para R$ 19.871,70 (dezenove mil oitocentos e 

setenta e um reais e setenta centavos), ainda, pelo afastamento das 

preliminares suscitadas, julgando a lide de forma antecipada e, NO 
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MÉRITO: 1. OPINO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte autora, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

declarar inexistente a relação de consumo entre as partes, e ainda aplicar 

a inversão do ônus da prova em favor da autora, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC. 2. OPINO por declarar inexigível a fatura relativa à dívida no 

valor no valor de R$ 4.871,70 (quatro mil oitocentos e setenta e um reais e 

setenta centavos), inscrito em 01/08/2019,. 3. Consequentemente, OPINO 

por condenar a ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios. 4. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada das negativações aqui 

discutidas, mediante SERASA JUD, R$ 4.871,70 (quatro mil oitocentos e 

setenta e um reais e setenta centavos), inscrito em 01/08/2019,. 5. OPINO 

por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela parte autora, e por 

condenar a ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por 

arbitrar em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(01/08/2019) e a correção monetária a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1007514-40.2019.811.0001 Polo 

Ativo: MARCOS ROBERTO DA SILVA E JONAS DA SILVA MELGAREJO 

Polo Passivo: SUBMARINO VIAGENS LTDA. E OCEAN AIR LINHAS 

AÉREAS S/A (AVIANCA) PROJETO DE SENTENÇA Vistos e examinados 

os autos. Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

GRATUIDADE A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem 

cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau 

em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas 

ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DA 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Verifico que a parte autora ingressou 

com a presente ação em face de B2W VIAGENS E TURISMO LTDA 

(SUBMARINO VIAGENS), e OCEAN AIR LINHAS AÉREAS S/A (AVIANCA), 

entretanto efetuou o cadastro do feito constando como parte ré 

SUBMARINO VIAGENS LTDA e AVIANCA. Analisando a documentação 

apresentada pela primeira ré, nota-se que deve ser retificado o polo 

passivo da demanda, passando a figurar a empresa SV VIAGENS LTDA. 

De outro lado, a segunda ré também foi autuada de forma equivocada, 

razão pela qual deve ser alterado o polo passivo, passando a constar o 

nome da empresa OCEAN AIR LINHAS AÉREAS S/A. Assim, a fim de evitar 

futuras alegações de nulidades, OPINO por determinar que a secretaria 

promova a retificação no cadastro do feito para constar como primeira ré 

a empresa SV VIAGENS LTDA e segunda ré OCEAN AIR LINHAS AÉREAS 

S/A. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Em defesa id. 25466848, 

a ré pede sua exclusão do polo passivo da presente demanda, haja vista 

entende ser somente intermediária entre o demandante e a companhia 

aérea. Aponta que a Lei 11.711/2008 deve ser aplicada no presente caso, 

afirmando que segundo o dito texto normativo, a ré não poderia ser 

responsabilizada por vícios da companhia aérea. Insta destacar que a Lei 

11.711/2008 deve ser aplicada de forma complementar ao CDC, sendo 

assim, as suas diretrizes tão somente servem para complementar as 

lacunas da norma geral, ou seja, a previsão contida na norma específica 

de que as agências de turismo são empresas que exercem “a atividade 

econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e 

consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente – (art.27)”. 

Ainda no mesmo diploma legal, temos a seguinte previsão: “§ 3o As 

atividades de intermediação de agências de turismo compreendem a 

oferta, a reserva e a venda a consumidores de um ou mais dos seguintes 

serviços turísticos fornecidos por terceiros:” Logo, tal norma deve ser 

aplicada de forma complementar as previsões normativas contidas no 

CDC, dentre elas, a previsão da cadeia de fornecimento, prevista no art. 

4º do Código de Defesa do Consumidor. Neste mesmo sentido vem se 

posicionando a jurisprudência, senão vejamos: Consumidor. Legitimidade 

passiva de todos os partícipes da cadeia de fornecimento de bens ou 

serviços. Recorrente intermediou aquisição de passagens aéreas, por 

meio de site de internet próprio, em seu nome. Preliminar rejeitada. 

(BASTOS, Marcus Alexandre Manhães. Recurso inominado. N. 

1013048-50.2016.8.26.0001. J. em 15 Mar. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 30 Ago. 2017.) RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO – AVIANCA– EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DE VOO COM QUASE UMA 

SEMANA DE ANTECEDÊNCIA, SEM QUE HOUVESSE A REACOMODAÇÃO 

EM OUTRO VOO PELA AGÊNCIA DE TURISMO. LEGITIMIDADE PASSIVA 

DA INTERMEDIADORA DA COMPRA DE PASSAGENS - CVC. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PERANTE O CONSUMIDOR. RELAÇÃO 

DE CONSUMO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA PARA JULGAR 

PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(AZAMBUJA, Gisele Anne Vieira de. Recurso inominado n. 71008952137. 

J. em 25 Out. 2019. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 29 Out. 2019.) 

Observa-se que o contrato firmado entre as partes, apresentado pelos 

Autores, qualifica a ré como vendedora - SV VIAGENS LTDA - (id. 

23868156), sendo assim, responsável, por eventuais danos decorrentes 

de problemas relativos ao aludido contrato. Como se sabe, a legitimidade 

ad causam é bilateral “pois o autor está legitimado para propor ação em 

face daquele réu, e não de outro” (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito 

processual civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 

Vol. 01. 12 ed. Bahia: Juspodium, 2010. p. 204.). No caso em tela, os 

autores estão legitimados à propor ação contra todos os que participaram 

da relação de consumo questionada. A eventual ausência de 

responsabilidade da ré - SV VIAGENS LTDA, pelos fatos, será analisada 

no mérito da demanda, e não em sede preliminar. Ademais, caso a ré SV 

VIAGENS LTDA entenda-se injustiçada, nada impede a propositura da 

respectiva ação de regresso contra quem entender de direito. Nesse 

peculiar, OPINO por afastar a preliminar de ilegitimidade passiva da ré. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Superadas essas nuances, 

analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, como a própria 

audiência de instrução, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Aliás, neste processo específico, 

observo que a ré SV VIAGENS LTDA, expressamente se manifestou 

quanto ao desinteresse pela realização de audiência de instrução. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, pois configurada a relação de consumo, nos 

termos do artigo 2º e 3º CDC, razão pela qual devem ser aplicados, ao 

caso, os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão, em favor do autor. OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré possui maior facilidade de 

comprovar a legitimidade de suas atitudes, e o suporte aos autores na 

ocasião dos fatos. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, em razão 

do cancelamento pela segunda ré OCEAN AIR LINHAS AÉREAS S/A do 

serviço prestado pela mesma e adquirido com a primeira ré SV VIAGENS 

LTDA. Em síntese, os autores narraram a aquisição, em 01/03/2019 

passagens aéreas para Recife-PE, sendo a ida no dia 13/11/2019 e volta 

para dia 18/11/2019, o valor de R$ 2.048,06 (dois mil e quarenta e oito 

reais e seis centavos), cujo pagamento fora parcelado em 03x de 682,87 
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(seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos). O transporte 

aéreo a ser realizado pela empresa OCEAN AIR LINHAS AÉREAS S/A – 

SEGUNDA RECLAMADA, consta no id. 25598761 que os autores 

desistiram dos pedidos em relação a segunda requerida, razão pela qual 

OPINO pelo acolhimento. Os autores afirmaram que as passagens foram 

canceladas no mês de abril de 2019 e que até o presente momento, os 

valores pagos não foram devolvidos. Pleiteia pelo reconhecimento da falha 

na prestação de serviço, com a condenação em danos materiais, 

consubstanciada no valor das passagens adquiridas no pacote de 

viagens, bem como danos morais. Oportunizada a conciliação (id. 

25394831), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (id. 25466848), a ré SV 

VIAGENS LTDA atribuiu o fato a empresa OCEAN AIR LINHAS AÉREAS 

S/A, que teria sido amplamente divulgado suas dificuldades financeiras. 

No entanto, assevera que, mesmo em recuperação, a aludida empresa 

teria continuado a cumprir com seus voos, e vender bilhetes sem qualquer 

impedimento, o que refletia nas agências. Sustenta, ainda, em sua defesa, 

no 11º parágrafo que, “em meados de abril de 2019 a ANAC passou a 

suspender vendas de determinados trechos, e que em maio de 2019 a 

Agência reguladora divulgou nota informando que os voos estavam 

suspensos de forma definitiva, até segunda ordem.” Dessa feita, entende 

que não praticou ato ilícito, posto que a responsabilidade pelo 

cancelamento a seu ver, não é sua. Classificam os fatos como culpa 

exclusiva de terceiro, e que a ré, como mera intermediadora, de boa fé, 

não poderiam ser responsabilizadas pelos danos. Impugnação 

apresentada no id. 25598782. Pois bem. Para a responsabilização civil das 

Rés, faz-se necessário a conjunção de três requisitos essenciais: Ato 

ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Ressalta-se que, à defesa a 

ré SV VIAGENS LTDA não trouxe quaisquer documentos que 

corroborassem com a tese sustentada, mas, tão somente, documentos 

representativos. Da análise dos fatos e provas colacionadas aos autos, 

entendo que os autores lograram êxito em demonstrar a falha na 

prestação de serviços contratado. Seja no que tange à falta de 

informações claras e precisas, seja por não lhe prestar o devido suporte à 

ocasião. Ressalto que a própria ré confessa que em meados de abril de 

2019 as vendas de determinados trechos foram suspensas, logo, é 

clarividente o conhecimento pela ré SV VIAGENS LTDA da alteração na 

malha aérea da companhia OCEAN AIR LINHAS AÉREAS S/A e da 

impossibilidade de manter os voos nas condições contratadas. Ora, ao 

viabilizar a venda de pacotes, a ré SV VIAGENS LTDA deveria ter 

esclarecido de todas as nuances possíveis, e, principalmente, das 

peculiaridades relativas à empresa aérea que operacionalizaria os voos, 

desde a ciência das condições financeiras da dita companhia, e 

principalmente, após ter ciência inequívoca e confessa das condições da 

malha aérea da companhia escolhida. Perceba que a ré SV VIAGENS 

LTDA vendeu o pacote de viagem em março de 2019, e até o momento não 

realizou a devolução dos valores pagos pelos autores. Ou seja, a ré SV 

VIAGENS LTDA teve tempo hábil para devolver os valores desembolsados 

pelos autores, porém, por falha na sua prestação de serviços, até o 

presente momento não o fez. Aliás, observo que a ré não logrou êxito em 

comprovar atendimento e suporte qualitativo aos autores, na ocasião dos 

fatos, bastando-se em atribuir à responsabilidade à terceiros e deixando 

de devolver as quantias pagas. Ademais, a legislação específica, atribui 

como função das agencias de viagens condições de alterações, inclusive, 

impondo-lhes a obrigação de tal previsão em seus contratos firmados, 

senão vejamos: Lei 11.711/2008 Art. 27. Compreende-se por agência de 

turismo a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica de 

intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de 

serviços turísticos ou os fornece diretamente. § 1o São considerados 

serviços de operação de viagens, excursões e passeios turísticos, a 

organização, contratação e execução de programas, roteiros, itinerários, 

bem como recepção, transferência e a assistência ao turista. § 2o O 

preço do serviço de intermediação é a comissão recebida dos 

fornecedores ou o valor que agregar ao preço de custo desses 

fornecedores, facultando-se à agência de turismo cobrar taxa de serviço 

do consumidor pelos serviços prestados. § 3o As atividades de 

intermediação de agências de turismo compreendem a oferta, a reserva e 

a venda a consumidores de um ou mais dos seguintes serviços turísticos 

fornecidos por terceiros: I - passagens; II - acomodações e outros 

serviços em meios de hospedagem; e III - programas educacionais e de 

aprimoramento profissional. Decreto 7381/2010 Art. 32. Os contratos para 

prestação de serviços ofertados pelas agências de turismo deverão 

prever: I - as condições para alteração, cancelamento e reembolso do 

pagamento dos serviços; II - as empresas e empreendimentos incluídos no 

pacote de viagem; III - eventuais restrições existentes para sua realização; 

e IV - outras informações necessárias e adequadas sobre o serviço a ser 

prestado. Assim, entendo que houve a prática de atos ilícitos pela ré SV 

VIAGENS LTDA, nos moldes dos artigos 186, 187 e 927 do C.C., quando 

não demonstrou ter cercado os autores de informações claras e precisas 

sobre a situação específica da OCEAN AIR LINHAS AÉREAS S/A, e nem 

mesmo, ter realizado a devolução das quantias pagas. Esses 

comportamentos ferem o Código de Defesa do Consumidor, nos princípios 

basilares da política nacional da relação de consumo e direitos 

assegurados, em especial, o direito à informação, qualidade do serviço 

prestado, e prevenção aos danos morais e materiais, preconizados no 

artigo 6º, III e VI do CDC. Ressalta-se que a lei consumerista, fundada na 

teoria do risco do negócio, estabeleceu para os fornecedores em geral a 

responsabilidade civil objetiva solidária, nos termos do artigo 7º, parágrafo 

único do CDC, com a consequente necessidade de reparação dos danos. 

E, nota-se que a ré SV VIAGENS LTDA não logrou êxito em demonstrar 

atendimento qualitativo e amparo aos consumidores à ocasião dos fatos. 

Entendo, ainda, que, neste caso, não restou comprovada culpa exclusiva 

dos consumidores para a ocorrência do dano, uma vez que os mesmos 

somente agiram mediante as instruções repassadas pela ré SV VIAGENS 

LTDA, que por sua vez, falhou no dever de informação e atendimento 

qualitativo ao autor, ferindo toda a dinâmica da relação de consumo. DOS 

DANOS MORAIS Em razão das atitudes ilícitas da ré, entendo que houve, 

claramente, danos de ordem moral dos Autores, ante ao claro sentimento 

de desamparo, e de frustração nas férias familiares, quando foi novas 

passagens por outra companhia aérea, ante a flagrante falha nas 

informações prestada pela ré SV VIAGENS LTDA. Insta destacar que a 

viagens foi planejada com antecedência, e que a reclamada SV VIAGENS 

LTDA sequer devolveu os valores pagos. Em casos semelhantes, tem 

decidido a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO – Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais - Pedido inicial amparado no 

cancelamento do voo de retorno a esta Capital – Sentença de procedência 

para condenar a requerida CVC ao pagamento de danos materiais (R$ 

1.158,90) e morais (R$ 4.000,00) - Irresignação da ré – Preliminar de 

ilegitimidade passiva, argumentando a recorrente que não gerencia os 

voos, limitando-se a intermediar a venda das passagens e pacotes 

turísticos, inexistindo solidariedade – Legitimidade passiva da recorrente 

mantida, visto que compôs a cadeia de consumo, figurando como 

intermediadora da venda de passagens aéreas e, com isso, obtendo 

lucros, restando-lhe, se o caso, a ação de regresso contra a empresa de 

aviação ou em face do órgão regulador do sistema (ANAC) - Código de 

Defesa do Consumidor, ademais, que estabeleceu o princípio da 

responsabilidade civil objetiva por todos aqueles que de uma maneira ou 

de outra participaram da cadeia produtiva na relação contratual que 

culminou com a ocorrência do evento danoso – Indenização moral – 

Cancelamento de voo – Empresa Avianca em recuperação judicial – 

Cancelamento que se mostrou fato conhecido e totalmente previsível à 

recorrente, por competir à empresa de turismo que gerencia e vende 

pacotes adotar as cautelas necessárias para cessar a comercialização 

de produtos logo que soube da situação jurídica da empresa de aviação – 

Afastadas as hipóteses de caso fortuito, fortuito externo ou força maior, 

restando atraída a responsabilidade objetiva da ré – Incidência do artigo 

927, parágrafo único, do Código Civil e art. 14 do CDC – Cancelamento que 

exigiu da recorrida a adoção de medidas e gastos extras para a chegada 

ao destino – Danos morais e materiais devidos e bem quantificados, 

merecendo prevalecer, pois fixados conforme a prova do gasto extra com 

a compra de nova passagem aérea em outra companhia, além da ofensa à 

honra, angústia, percalços e privações, suportados pela autora, alterando 

a expectativa de bom atendimento que se espera da prestadora de 

serviços, ultrapassando o mero dissabor – Desnecessidade de prova do 

abalo à honra, por se tratar de "dano in re ipsa" - Indenizações devidas e 

corretamente arbitradas - Sentença bem prolatada e que deu correta 

solução à lide, motivo pelo qual merece ser mantida por seus próprios 

fundamentos – Inteligência do art. 46, da Lei nº 9.099/95 – Imposição à 

recorrente do pagamento das verbas sucumbenciais e honorários 

advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação (artigo 55, 

in fine, da lei n° 9.099/95) – Recurso improvido. (BARRICHELLO, Cláudia. 

Recurso inominado n. 1003682-07.2019.8.26.0704. J. em 23 Set. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 29 Out. 2019.) Assim, provada a 

ofensa e o dano moral, com a inércia da ré SV VIAGENS LTDA na solução 
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imediata da contenda, na falta de informações e atendimento qualitativo 

aos consumidores hipossuficiente, tem-se que os fatos em muito 

ultrapassaram a esfera do mero dissabor, ao passo que sua reparação é 

impositiva, na forma do art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal e do 

art. 944 e seguintes do Código Civil. Importante consignar que a partir do 

momento que a ré SV VIAGENS LTDA figurou no contrato como 

vendedora, assegurou a idoneidade do ali pactuado, e portanto é 

solidariamente responsável pelos danos, posto que detêm a obrigação de 

assegurar o cumprimento do contratado. Definida a responsabilidade da 

empresa ré, resta fixar o valor da indenização pelo dano moral sofrido 

pelos autores. Como se sabe, a reparação pecuniária do dano moral é um 

misto de pena e satisfação compensatória e para o arbitramento justo, o 

juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de 

quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de 

relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal dos ofendidos, 

a gravidade do dano, sobretudo no que diz respeito aos reflexos 

patrimoniais e morais e o grau da culpa e de seus efeitos. Assim, após a 

análise de todas as nuances dos fatos, comportamentos da ré SV 

VIAGENS LTDA, e impacto nos consumidores, entendo que a fixação do 

quantum indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos 

autores, é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa tem correspondência com a 

gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições das vítimas e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. E, neste caso, entendo presente 

o nexo causal, vez que presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), posto que, não fosse a conduta da ambas 

as Rés, os danos não teriam se concretizado. No que tange aos danos 

materiais, ou seja, aqueles “consistentes em prejuízos de ordem 

econômica suportadas pelo ofendido” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.), é 

incontroverso que, em razão da desídia no dever de informação, da ré SV 

VIAGENS LTDA, os autores foram compelido ao pagamento de novas 

passagens. Consta nos autos que os autores afirmaram terem pago o 

valor de R$ 2.048,06 (dois mil e quarenta e oito reais e seis centavos), 

para a aquisição das passagens, que até o momento não foram 

restituídas. Não foi apresentado pela primeira reclamada SV VIAGENS 

LTDA a comprovação do reembolso devido, e a quanto a segunda 

reclamada, os autores desistiram do pleito. Sendo assim, OPINO para que 

seja determinada a restituição do valor pago de forma simples, 

considerando que a cobrança realizada não é fato gerador para repetição 

de indébito em dobro, pela primeira reclamada SV VIAGENS LTDA. Sob os 

danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação (03/10/2019 – id. 25292662), e correção monetária (INPC) a 

partir do efetivo pagamento (01/03/2019– id 23868156 pag. 2/7). Posto 

isso, OPINO pela retificação do polo passivo, devendo constar como 

primeira ré a empresa SV VIAGENS LTDA e como segunda ré a empresa 

OCEAN AIR LINHAS AÉREAS S/A, e após a análise dos fatos sob a ótica 

de ambas as partes: 1. OPINO por afastar as preliminares de ilegitimidade 

passiva, suscitada pela primeira ré SV VIAGENS LTDA e para homologar a 

desistência em face a segunda ré OCEAN AIR LINHAS AÉREAS S/A; 2. 

OPINO por reconhecer a relação de consumo, consoante artigos 2º e 3º 

do CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova, em favor dos autores, 

nos termos do artigo 6º, VIII; 3. No MÉRITO, comprovados o dano e o nexo 

de causalidade, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na 

inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para condenar a ré SV 

VIAGENS LTDA, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (29/04/2019 – id. 23868156 

– pag. 6/7), e a correção monetária a partir da homologação do presente 

projeto de sentença. 4. Quanto aos danos materiais, OPINO por condenar 

a ré SV VIAGENS LTDA a reembolsar os autores no valor pleiteado de R$ 

2.048,06 (dois mil e quarenta e oito reais e seis centavos) valor de 

indenização que abrange os prejuízos de ambos os autores, que deverá 

ser reateado de forma igual entre os requerentes. Sob os danos materiais 

deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(03/10/2019 – id. 25292662), e correção monetária (INPC) a partir do 

efetivo pagamento (01/03/2019– id 23868156 pag. 2/7. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito
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22 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013226-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BERNADETE SEBASTIANA DE SOUZA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUÍZO – PERÍCIA Antes de adentrar 

ao mérito, observo que a Ré, à contestação, pleiteou que fosse realizada 

perícia nas instalações elétricas do Autor, o que afastaria a competência 

do juizado especial. Neste processo específico, entendo que a realização 

da perícia propriamente dita é dispensável para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, razão pela qual OPINO 

por afastar a aludida preliminar. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO 

MÉRITO Da análise do processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, como a 

própria audiência de instrução, para a formação do convencimento 

motivado preconizado no artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as 

partes, ao serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução 

e julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 

26797512), reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO Em razão de se tratar de relação de consumo 

nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e de estar patente a 

hipossuficiência da parte consumidora, e a maior aptidão da Ré à provar o 

insucesso da demanda, do que àquela a demonstrar a sua procedência, a 

i. Magistrada jà deferiu a inversão do ônus probatório em favor da parte 

Autora, na oportunidade em que se deferiu a liminar (Decisão de ID nº 

25316829), o que OPINO por ratificar, nos termos art. 6º, VIII do CDC. 

Importa consignar que a jurisprudência é farta no sentido de que “a 

inversão do ônus da prova prevista no CDC não importa em desonerar o 

autor da produção mínima dos fatos constitutivos do seu direito.” (ZILLES, 

Fabiana. Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 10 Maio de 2018.) DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito e Danos Morais, c/c Pedido de Tutela Antecipada. Em síntese, a 

parte Autora alega que é titular da UC nº 6/328845-3, sendo que foi 

surpreendida com a cobrança de uma fatura referente a multa e 

recuperação de consumo referente ao mês de julho de 2019, com 

vencimento em 30/10/2019, no valor total de R$ 5.620,25. À Decisão de ID 

nº 25316829, a Douta Magistrada concedeu parcialmente, a liminar, para 

que a ré se abstivesse de efetuar a suspensão do serviço de Energia na 

Unidade Consumidora da autora em razão do débito aqui discutido. 
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Propiciada à conciliação, as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva, a Ré 

assevera a existência de TOI assinado pela própria autora, a qual teria 

sido realizado com apuração de anormalidade – desvio de energia no 

ramal, com a consequente revisão de faturamento, e recuperação de 

receita. Para que a Ré venha a ser responsabilizada civilmente, faz-se 

necessário a presença de três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre ambos. Da análise dos fatos, vê-se que a Ré, à defesa, 

logrou êxito em demonstrar a legitimidade de suas atitudes, com a 

apresentação do TOI, cuja elaboração foi devidamente acompanhada pela 

parte autora (ID nº 27257216). Assim, neste processo específico, não há 

que se falar em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, considerando 

que foi oportunizado à parte autora o acompanhamento, tendo, portanto, 

plena ciência do procedimento administrativo, inclusive com garantia ao 

contraditório e à ampla defesa. Com relação à perícia no medidor de 

energia elétrica da parte autora, a autora foi devidamente cientificada 

acerca da data de sua realização, aonde restou apurada a irregularidade 

que deu ensejo à aplicação da multa e da recuperação de consumo. E, 

analisando as fotografias juntadas à defesa, percebe-se claramente a 

existência da irregularidade apontada pela ré. Entendo, portanto, que não 

restou comprovado ato ilegal por parte da Ré, mas sim, exercício regular 

do direito de cobrança. Assim, em que pesem os argumentos 

apresentados pela Autora, tanto à inicial, quanto à impugnação, entendo 

que há prova suficiente que demonstre que a mesma usufruiu da 

prestação de serviço – energia elétrica –, possuindo a empresa ré, 

nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação de receita 

com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL. Agiu, portanto, em plena 

atenção aos artigos 129, 130, V e 133 da Res. 414/10 da ANEEL, que 

dispõem sobre o procedimento para apuração de irregularidades, e 

cobranças da diferença apurada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPROVAÇÃO DE DESVIO NA LIGAÇÃO – 

AMEAÇA DE CORTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – 

PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO DA IRREGULARIDADE – SENTENÇA MANTIDA EM SUA 

TOTALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.Verifica-se que 

restou demonstrada a existência de DESVIO na ligação, o que se encontra 

fartamente juntado nos autos, através do TOI e fotos. A 

reclamante/Recorrente alega que tal derivação fora realizada sem seu 

consentimento por terceiro e que seu consumo havia reduzido após o seu 

filho ter saído de casa, passando a residir sozinha. Saliento, 

primeiramente, que a ausência de comprovação da autoria da alteração do 

medidor de energia elétrica é irrelevante para a resolução da questão, pois 

ainda que não tenha sido a parte reclamante responsável pela 

manipulação do medidor, dela beneficiou-se. Ademais, ainda que a 

sistemática do CDC imponha interpretação mais favorável à consumidora, 

ante sua hipossuficiência, a prova documental trazida pela própria autora 

não demonstra que ele possui o melhor direito e, mesmo em sendo 

invertido o ônus da prova, este benefício não pode vendar os olhos do juiz 

para que este, ao apreciar a prova dos autos, decida de forma 

desfavorável ao réu, quando as provas são inconscientes em relação ao 

fato contra ele alegado. Deste modo, se faz devida a cobrança da fatura 

de recuperação de consumo. Outrossim, acrescento que não restou 

demonstrada a ameaça de corte ou ameaça de inclusão do nome da 

Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, o dano 

moral alegado deve ser afastado. Quanto à impossibilidade da interrupção 

do fornecimento de energia, no que tange a fatura de recuperação, tal 

merece ser mantido, notadamente quando o serviço de energia elétrica é 

essencial para qualidade de vida. Além disso, existem outros meios para 

alcançar a satisfação do débito.Diante disso, a parcial procedência da 

ação é à medida que se impõe. Manutenção da sentença em todos os 

termos. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Não há que se falar em dano 

moral quando não constam nos autos provas que corroborem com o dano 

alegado, visto que não conseguiu de nenhuma forma afastar o desvio de 

ligação em sua unidade consumidora.VISTORIA REALIZADAConforme se 

insere na vistoria realizada, foi constatada desvio na unidade consumidora 

em 03/05/2017, com “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGAÇÃO”, 

conforme extrato abaixo:SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão”.HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos 

termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% 

sobre o valor da causa, ficando suspenso em caso de concessão de 

gratuidade de justiça.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (CENI, Patrícia. 

Recurso inominado n. 1008095-81.2017.8.11.0015. J. em 06 Nov. 2018. 

Disp. em www.tjmt.jus.br.) RECURSOS INOMINADOS –ENERGIA ELÉTRICA 

– FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO- TOI QUE DETECTOU 

DESVIO DE CONSUMO– FOTOS - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO 

CONHECIDO E PROVIDO. A parte Reclamante se insurge contra uma 

vistoria da Reclamada, alegando que foi acusada no TOI de desvio de 

consumo na Unidade Consumidora. Entretanto, foi juntado aos autos 

diversos documentos como TOI e fotos que demonstram a ocorrência de 

desvio de energia no ramal de entrada, sendo correta a cobrança de 

recuperação de consumo, não havendo se falar em dano moral ou 

cancelamento de débitos. RECURSO DO CONSUMIDOR NEGADO O 

PROVIMENTO.RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO 

INTEGRALMENTE. (MORAES, Marcelo Sebastião Prado de. Recurso 

inominado n. 1001025-02.2017.811.0051. J. em 24 Set. 2018. Disp. em 

www.tjmt.jus.br) Dessa feita, não há que falar em ato ilícito, quebrando 

toda a logística da responsabilidade civil. Consequentemente, OPINO por 

julgar improcedentes os pedidos iniciais. DISPOSITIVO Ante o exposto e 

fundamentado, após a análise dos argumentos fáticos e probatórios 

apresentados por Autora e Ré: 1. OPINO por afastar a preliminar de 

incompetência do juízo, suscitada pela Ré à defesa. 2. NO MÉRITO, OPINO 

por reconhecer a relação de consumo entre as partes, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, e por RATIFICAR a inversão do ônus da prova em 

favor da Autora, consoante autorizado pelo Artigo 6º, VIII. 3. No entanto, 

OPINO pela improcedência dos pedidos autorais, no que tange à 

declaração de inexistência de débitos, bem como pela indenização por 

danos morais. 4. Tendo a Ré demonstrado a idoneidade da cobrança, 

OPINO por revogar a tutela de urgência concedida pela Douta Magistrada à 

Decisão de ID nº 25316829. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013605-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE MARCELO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO Antes de adentrar ao 
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mérito, tem-se que a Ré suscitou a necessidade de prova pericial no 

medidor de energia elétrica da Autora, o que afastaria a competência do 

juizado especial. Nesse peculiar, entendo que as provas juntadas aos 

autos, em concurso com as alegações das partes, são suficientes para a 

solução da controvérsia. Por estas razões, OPINO por afastar a preliminar 

de incompetência do juizado, por não entender que a prova pericial seja 

imprescindível para a formação do convencimento motivado do artigo 371 

do CPC. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise do 

processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, como a própria audiência de 

instrução, para a formação do convencimento motivado preconizado no 

artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem 

indagadas sobre a realização de audiência de instrução e julgamento ou 

produção de novas provas (Audiência De ID nº 26924731), reportaram-se 

à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se 

destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO Em 

razão de se tratar de relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º 

do CDC, estando patente a hipossuficiência da parte consumidora, e a 

maior aptidão da Ré à provar o insucesso da demanda, do que àquela a 

demonstrar a sua procedência, OPINO por ratificar a inversão do ônus da 

prova deferida por ocasião da análise da liminar (Decisão de ID nº 

25611311). DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e 

Indenização por Danos Morais proposta pela parte Autora, em desfavor da 

Ré, na qual contesta a fatura referente ao mês de outubro/2019, com 

vencimento em 14.10.2019, no valor de R$ 396,60, que estaria muito além 

de sua média de consumo. Pleiteia pela declaração de inexistência dos 

débitos referentes à fatura acima descrita, com o refaturamento pela 

média consumida, além de indenização por danos morais. A tutela 

antecipada pretendida foi deferida liminarmente (Decisão de ID nº 

25611311), para que a Ré se abstivesse de suspender ou que 

restabelecesse o fornecimento de energia elétrica na casa da parte 

autora, caso já o tivesse interrompido, em razão da fatura aqui discutida. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. A Ré apresentou defesa 

tempestiva, salientando que a leitura está correta e que a parte autora 

registrou consumo equivalente aos meses contestados nos meses em que 

não houve insurgência com relação à medição. Defende que a autora 

realmente utilizou a energia registrada e pugna pela improcedência da 

ação. Pois bem. Não há controvérsia acerca da reclamação administrativa 

feita pela autora (ID nº 25378987). Em que pese a ré afirmar que o 

faturamento está correto, sequer houve qualquer vistoria no medidor da 

Unidade Consumidora da parte autora, mesmo após a sua contestação 

administrativa. Se houve vistoria, dela o autor não participou e a mesma 

não foi juntada aos autos. Apesar da Ré asseverar a regularidade de sua 

conduta, tenho que restou comprovado nos autos que a autora recebeu 

uma fatura acima da média e que, muito embora tenha apresentado 

contestação administrativa junto à ré, esta insistiu em cobrar da autora 

valores que não eram devidos, pois sequer foi esclarecido o método 

utilizado pela ré para revisar a fatura. As condutas da Ré, portanto, violam 

o artigo 6º, III, IV, VI e IX do CDC, pois não há informações adequadas e 

claras sobre os fatos, mas sim, um método comercial coercitivo e desleal, 

uma verdadeira prática abusiva imposta na prestação de serviço, que lhe 

causa danos patrimoniais, e compromete a adequada e eficaz prestação 

do serviço. A parte Autora fica refém da cobrança de valores aleatórios 

pela Ré, sem ter a segurança do que, efetivamente vem pagando e se os 

valores cobrados estariam refletindo exatamente o que foi consumido. Em 

que pese a ré alegar que o consumo contestado pela autora está na média 

de consumo nos meses anteriores e posteriores, tal fato não corresponde 

com a verdade. Conforme se verifica pelo histórico de consumo da parte 

autora (ID 27354683), vê-se que a média mensal de consumo da autora 

nos 11 meses anteriores ao aqui contestados foi de 193 kwh. Portanto, de 

fato, o consumo registrado no mês de outubro de 2019 (397 kwh) está 

muito acima da média consumida pela parte autora. Logo, a cobrança em 

valor excessivo, fora da média de consumo anterior e posterior da 

unidade consumidora, não possui o condão de imputar a obrigação ao 

consumidor quanto ao pagamento, porquanto constitui elemento probatório 

de intensa fragilidade. É a empresa fornecedora de energia elétrica quem 

tem de provar que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa 

exclusiva do consumidor, pois ela é quem dispõe de recursos técnicos 

necessários à comprovação de suas alegações, o que não verifico nos 

presentes autos. Frise-se, que a responsabilidade da empresa reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do 

serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados à parte Autora. Em casos 

semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – CONTAS DE CONSUMO DESPROPORCIONAIS À 

MÉDIA DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA 

CONCESSIONÁRIA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR OU DE QUALQUER 

CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO E 

DESPROPORCIONAL DO CONSUMO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DAS FATURAS COM DETERMINAÇÃO DE REVISÃO COM BASE NA MÉDIA 

ARITMÉTICA DOS DOZE MESES ANTERIORES E CONDENAÇÃO EM 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM INSPEÇÃO E REPAROS NO 

LOCAL NO QUE SE REFERE AOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO – 

SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – 

RECURSO DESPROVIDO. (PAYLOVSKY, Fernando Awensztern. Recurso 

inominado n. 0005162-88.2018.8.26.0278. J. em 21 Fev. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br.) Assim, restando comprovado nos autos que a 

cobrança foi indevida, OPINO por declarar a inexistência do débito 

específico referente à fatura do mês de outubro de 2019, no valor de R$ 

396,60. OPINO por determinar à Ré que, no prazo de 15 dias, proceda à 

readequação da aludida fatura, para o consumo médio mensal da parte 

autora, qual seja 193 kwh, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Para fins de efetividade da medida, 

consigno o prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado da 

sentença, para que a ré promova o refaturamento acima determinado, 

devendo encaminhar a respectiva fatura para a residência da autora com 

pelo menos 30 dias de antecedência à data de vencimento, a fim de 

possibilitar-lhe o pagamento. OPINO também por RATIFICAR a liminar de ID 

nº 26311311. DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Quanto ao dano moral, 

tem-se que o mesmo representa uma “lesão a um interesse que visa a 

satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos 

da personalidade ou nos atributos da pessoa” (GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 645.). 

Neste caso específico, em relação ao dano moral, entendo que os 

mesmos são devidos, ante a submissão do consumidor à situação 

vexatória de se ver cobrada por valores não consumidos e, mesmo após 

ter contestado administrativamente e comprovado que a cobrança estava 

muito acima da sua média, ter a cobrança indevida persistido e 

fornecimento de energia ameaçado. Senão vejamos: Dano moral. Erro da 

empresa fornecedora de energia em cobrar a autora em valores 

inexistentes. Inversão do ônus da prova – fornecedora não comprova 

qualquer escusa a não se punir o comportamento desidioso. Dano moral. 

Arbitramento de valor razoável. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos. (CAMPOS, Gustavo de Castro. Recurso inominado n. 

0003631-94.2016.8.26.0129. J. em 16 Nov. 2017) Assim, a cobrança, nos 

moldes formulados, demonstra a tentativa da Ré em impor ao consumidor a 

sua superioridade econômica, tornando-se a autora vítima da má 

prestação de serviço e submissa às vontades da ré, razão pela qual 

OPINO por reconhecer o dano moral in re ipsa. Além disso, fato é que a 

autora apresentou contestação da fatura discutida nesta ação à ré, sendo 

que esta, sem dar a devida atenção à reclamação e sequer realizar, de 

fato, qualquer vistoria, simplesmente atribuiu valores aleatórios à fatura 

encaminhada para a autora e lhe negou o direito de ver a sua fatura 

readequada para a realidade. Logo, resta caracterizado o dano moral 

sofrido pela parte demandante. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 
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causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Sob esses 

argumentos, entendo que o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), é valor 

condizente com a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o 

enriquecimento ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas 

desídias da Ré. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas 

e probatórias apresentadas por ambas as partes: 1. OPINO por REJEITAR 

a preliminar de incompetência do juízo arguida pela ré à defesa. 2. NO 

MÉRITO, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS 

PEDIDOS formulados pela Autora, com fulcro no art. 487, I do CPC/153, 

RATIFICANDO a liminar e a inversão do ônus da prova deferida à autora. 

3. OPINO por declarar a inexistência do débito específico referente à 

fatura do mês de outubro de 2019, no valor de R$ 396,60, com vencimento 

em 14/10/2019. 4. OPINO por determinar à Ré que, no prazo de 15 dias, 

proceda à readequação da aludida fatura, para o consumo médio mensal 

da parte autora, qual seja 193 kwh, sob pena de multa fixa que OPINO por 

arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. Para fins de efetividade da 

medida, consigno o prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado da 

sentença, para que a ré promova o refaturamento acima determinado, 

devendo encaminhar a respectiva fatura para a residência da autora com 

pelo menos 30 dias de antecedência à data de vencimento, a fim de 

possibilitar-lhe o pagamento. 6. OPINO por reconhecer os danos morais, 

de responsabilidade da Ré e por CONDENÁ-LA, ao pagamento de 

indenização à parte Autora, que OPINO arbitrar no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação 

(31/10/2019) e a correção monetária, a partir da prolação desta sentença. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 0038923-27.2014.811.0001 Autor: 

CHRYSTIAN DOUGLAS ALVES DA SILVA Ré: VIA VAREJO S/A PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que a Ré teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da 

negativação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Em audiência de 

conciliação (id. 25304442) a parte reclamada se remeteu a defesa quanto 

às provas e a parte reclamante requereu o julgamento antecipado da lide. 

Ultrapassadas as preliminares, verifico que o feito se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a 

audiência de instrução, considerando que o feito demanda prova 

meramente documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

Cumulada C/Pedido de Condenação em Danos Morais C/C Tutela 

Antecipada. O autor afirma que adquiriu um móvel na reclamada e que, 

após a montagem, foram constatadas avarias, em razão disso, tentou a 

troca com a reclamada, porém sem êxito. A ré narra que não localizou em 

seu sistema o pedido de substituição realizado pela parte autora. Foram 

apresentados print de conversas via aplicativo entre o autor e um 

preposto da reclamada, o qual não foi impugnado, razão pela qual, acolho 

como prova incontroversa dos fatos. Foi deferida a tutela de urgência, 

conforme id. 23723543, na qual restou determinado que a ré realizasse as 

substituições necessárias no bem adquirido. A citação da parte ré quanto 

a determinação da tutela deferida foi realizada em 17/09/2019 conforme id. 

2403217, devendo a mesma procede com a troca em até 72 (setenta e 

duas horas), sob pena de multa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Diante do conteúdo do documento apresentado pela ré no id. 25060562 é 

possível constatar que a troca foi realizada no dia 30/09/2019, ou seja, 

após o prazo determinado por este juízo. Diante do exposto, OPINO pela 

determinação ao pagamento da multa previamente advertida. Passo a 

análise do mérito. Noticia o Reclamante que no dia 06/07/2019 adquiriu um 

balcão com duas portas e uma pia na primeira reclamada, o valor de R$ 

699,00 (seiscentos e noventa e nove reais) acrescido de R$ 52,42 

(cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos) a título montagem do 

móvel. Após a montagem, foi verificado que o móvel estava com avarias, 

que as portas estavam desalinhadas, e a pia amassada. Diante deste 

cenário, o autor passou a tentar de diversas formas realizar a troca e os 

reparos necessários para que então pudesse usufruir do bem adquirido. 

Conforme denota-se do id. 23604223, apesar de buscar resolver a 

questão de forma administrativa pelos canais de atendimento da ré, os 

protocolos de solicitação sequer ficavam gravados no sistema da ré. 

Diante do exposto, pretende que a ré seja compelida a realizar a 

substituição, além de condenada a indenizar moralmente o autor. 

Ressalta-se que a ré foi compelida judicialmente a realizar a substituição, e 

deixou de fazer no prazo estabelecido, sem apresentar nenhum 

esclarecimento a este juízo. Não se pode olvidar, que conforme o artigo 18 

do Código de Defesa do Consumidor, findo o prazo de 30 (trinta) dias para 

solução do problema, o consumidor pode optar pela substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a 

restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo das 

eventuais perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço. Enfim, 

as reclamadas não apresentaram quaisquer provas do cumprimento 

efetivo do que dispõe o artigo supramencionado, vez que sequer 

atenderam ao chamado do Reclamante, considerando que não há como 

transportar facilmente um móvel como o adquirido pelo autor já montado 

para fazer a substituição, sendo necessário, portanto, que um técnico vá 

ao encontro do produto. O dano surge da peculiaridade do caso, em vista 

de não se tratar tão somente da má qualidade do produto, mas também de 

atrasos injustificáveis, atendimentos ruins, bem como, desídia e 

desrespeito ao consumidor, acarretando em frustração a este que 

pretendia fazer uso comum de um bem tido como durável, e que ao final 

das contas, pagou por um produto e recebeu em troca transtornos e 

desgastes e só obteve êxito na troca solicitada após a intervenção do 

Poder Judiciário, e ainda sim, sem atender no prazo determinado. Assim, a 

conduta noticiada ostenta potencial ofensivo à direito da personalidade da 

parte reclamante, a qual faz jus a uma compensação pelo abalo 

extrapatrimonial experimentado, visto que se sujeitou a uma completa 

desconsideração da promovida, e foi submetida a inúmeras tentativas 

frustradas de resolução do problema, experimentando assim diversos 

dissabores, o que não se trata de mero aborrecimento corriqueiro. 

Comprovada a existência do dano e do nexo causal e ausente excludente 

capaz de afastar a responsabilidade civil, identificados os elementos 

necessários á configuração do dever de indenizar. Acontece que, o 

produto já fora trocado, conforme noticiado pelo autor nos autos, bem 

como, não é objeto do pedido a devolução, ou abatimento no valor do bem, 

razão pela qual, a aquisição do produto já se solidificou nas condições 

contratadas. De outro lado, considerando os transtornos causados de 

forma injustificável e ilícita pela ré, passamos a análise do dano moral. No 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 
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situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL 

Analisando o pleito pela reparação de danos morais, considerando o 

defeito do produto apontado pelo autor, e a inércia da ré em solucionar 

dentro de um prazo razoável, resta configurada a falha na prestação o 

serviço, no caso em espeque. No que concerne aos danos morais, o 

ocorrido com o autor é suficientes a ensejar a exacerbação dos 

sentimentos do homem médio, acarretando à ré a obrigação de indenizar o 

consumidor pelo abalo moral sofrido, consoante tem decidido a 

jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - 

PRODUTO COM DEFEITO - CDC - APLICAÇÃO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - DANOS MORAIS- CARACTERIZAÇÃO. É cediço que nas 

relações de consumo, a responsabilidade, do fabricante, produtor, 

construtor e do importador, ocorrerá independentemente da investigação 

de culpa (responsabilidade objetiva). A legítima expectativa do consumidor 

foi corrompida ao adquirir um produto novo que não atendia ao fim a que 

se destina, o que gera danos de ordem moral. (TJ-MG - AC: 

10693130122163001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 

26/09/2019, Data de Publicação: 04/10/2019) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRODUTO COM DEFEITO. INÉRCIA DO 

FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. 

FIXAÇÃO. CARÁTER PEDAGÓGICO. - Deve o fornecedor indenizar o 

consumidor, a título de dano moral, pelo sofrimento e pelos transtornos 

causados por aquisição de produto defeituoso - A fixação do valor da 

indenização deve ocorrer com o prudente arbítrio, de modo que, não seja 

inexpressiva gerando a repetição de fatos, tais como, os narrados nos 

autos, nem seja exorbitante, ocasionando enriquecimento sem causa, em 

face do caráter pedagógico dos danos morais. (TJ-MG - AC: 

10407160003874001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 16/05/2019, Data de Publicação: 24/05/2019) DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO COM 

DEFEITO. RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO. CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 4.000,00 

(QUATRO MIL REAIS). APELAÇÃO NÃO PROVIDA. - Verifica-se, de forma 

incontroversa, que o produto apresentou defeito, restando a necessidade 

do ressarcimento pela quantia paga, isto porque, com fulcro no art. 373 do 

CPC/2015, caberia à empresa ré desconstituir o direito das autoras. 

Todavia, não colacionaram qualquer prova que desconstruísse o direito 

afirmado na inicial, tampouco provaram suas alegações de defesa - 

Indubitável que os transtornos e constrangimentos sofridos pelas 

consumidoras fogem aos aceitáveis no cotidiano, razão pela qual não há 

que se falar em mero aborrecimento. Ora, as autoras adquiriram um bem e 

ficaram privadas de sua utilização.- O montante arbitrado pelo juízo 

monocrático em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado, não 

merecendo prosperar os pedidos contidos no apelo quanto a exclusão da 

responsabilidade ou diminuição do valor fixado - Negado provimento ao 

recurso, com a manutenção da sentença objurgada em todos os seus 

termos, e majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo a 

quo para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação. (TJ-PE - AC: 4962047 PE, Relator: Itabira de Brito Filho, Data 

de Julgamento: 14/11/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

09/12/2019) RECURSO INOMINADO – Reparação de danos materiais e 

morais. Bandeirante. Negativação do nome da autora em razão de débito 

de energia elétrica cobrado após a desocupação do imóvel, respectiva 

comunicação da ré e pedido de desligamento da instalação. Sentença 

parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da dívida e 

condenar a ré à indenização de R$4.000,00 a título de danos morais. 

Inconformismo da ré. Recurso. Sem razão. Alegação recursal de 

impossibilidade de acesso ao medidor do imóvel para que fosse efetivado 

o encerramento da instalação quando a autora realizou o pedido de 

desligamento. Inadmissibilidade. Referida justificativa não escusa a ré da 

não cessação de cobranças em nome da autora, tendo em vista a 

ausência de utilização do serviço após o pedido de desligamento. Pedido 

subsidiário para redução do quantum indenizatório. Impossibilidade. Valor 

fixado em patamar razoável e proporcional, devendo ser levado em conta 

os fins pedagógicos e punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano 

moral. Recurso não provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina 

Miranda de. Recurso inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 

Nov. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há 

evidente violação da boa-fé e indevida exposição da parte autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao deixar de atender e 

solucionar os defeitos decorrentes de bem recém adquirido, 

demonstrando o dano propriamente dito com a clara negligência da ré, e 

sua falha na prestação do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA 

QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano 

moral, insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para 

o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. CONCLUSÃO Isso posto, após 

a análise dos fatos e documentações apresentadas, OPINO pelo 

afastamento das preliminares suscitadas, julgando a lide de forma 

antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação de consumo 

entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova em favor da 

autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por declarar 

definitiva a tutela de urgência concedida no id. 23723543, bem como, por 

determinar a substituição da pia do balcão, objeto da presente discussão; 

3. Consequentemente, OPINO por condenar a ré ao pagamento da multa 

fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista que, sem 

nenhuma justificativa, deixou de atender a determinação judicial dentro do 

prazo fixado. 4. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos 

pela parte autora, e por condenar a ré ao pagamento de indenização, na 

proporção que OPINO por arbitrar em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês juros de mora de 1% a.m, a 

partir da citação válida (id. 24032917 em 17/09/2019) e correção 

monetária a partir desta data Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013393-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SANTOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013393-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PATRICIA SANTOS DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

GRATUIDADE A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem 

cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau 

em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas 
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ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DA 

PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUÍZO – PERÍCIA Antes de adentrar 

ao mérito, observo que a Ré, à contestação, pleiteou que fosse realizada 

perícia nas instalações elétricas do Autor, o que afastaria a competência 

do juizado especial. Neste processo específico, entendo que a realização 

da perícia propriamente dita é dispensável para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC, razão pela qual OPINO por 

afastar a aludida preliminar. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

Da análise dos autos verifico que se encontra maduro para julgamento, 

posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que 

as partes, ao serem indagadas (Audiência de ID nº 26833466) sobre a 

produção de outras provas ou a necessidade de designação de audiência 

de instrução e julgamento, reportaram-se à contestação e impugnação. 

Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do 

julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas 

provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua 

convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio 

Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, e a maior aptidão da Ré à provar o insucesso da demanda, 

do que àquela a demonstrar a sua procedência, razão pela qual a Douta 

Magistrada já deferiu a inversão do ônus da prova, em favor da Autora, 

nos termos art. 6º, VIII do CDC, na oportunidade em que se apreciou a 

liminar (Decisão de ID nº 25358944), com o fito de propiciar equilíbrio na 

relação processual, o que OPINO por ratificar nesta oportunidade. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Autora em desfavor da Ré. Em síntese, a Autora narra ser titular da 

Unidade Consumidora n. 6/349549-6, e recebeu, a título de multa e 

recuperação de consumo, duas faturas referentes ao mês de maio de 

2019, com vencimento em 30/08/2019, nos valores de R$ 2.520,22 e R$ 

8.735,95, por suposta irregularidade no medidor, as quais alega serem 

indevidas. Requer a declaração de inexistência do débito e indenização 

por danos morais. À Decisão de ID nº 25358944, a Douta Magistrada 

deferiu a liminar para que a Ré suspendesse a cobrança dos valores 

acima indicados, bem como se abstivesse de inserir o nome da parte 

autora nos cadastros de inadimplentes e restabelecesse o fornecimento 

de energia elétrica em razão das faturas aqui discutidas. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. A Ré apresentou defesa tempestiva, 

salientando que a cobrança seria correta, ante a irregularidade 

encontrada no medidor da Unidade Consumidora da parte Autora, que foi 

constatada mediante inspeção realizada pela empresa. Pois bem. Diante 

da alegada inversão probatória, que nada mais é do que técnica de 

julgamento, caberia à Ré provar a veracidade de seus alegações, seja na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva se constitui em fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Observa-se que, à defesa, a 

empresa ré junta um Termo de Ocorrência e Inspeção ID nº 27311816 no 

qual teria sido constatada a irregularidade, contudo, verifica-se que no 

momento o morador estava ausente, não lhe tendo sido dada ciência 

acerca do procedimento que estava sendo realizado. Verifica-se que não 

há comprovação de notificação da parte Autora sobre eventual perícia a 

ser realizada no medidor, impossibilitando, assim, o seu acompanhamento 

e a ampla defesa administrativa. Nesse contexto, tem-se que a Ré comete 

ato ilícito nos termos do artigo 186 do C.C, quando, na cobrança de 

valores do consumidor, deixa de observar o procedimento predisposto na 

Res. 414/10 da ANEEL, em especial os artigos 129 e 130, que 

estabelecem todas as providências necessárias para fiel caracterização e 

apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. Procedimentos 

esses que a Ré não logrou êxito em demonstrar observância. As 

condutas da Ré, portanto, violam o artigo 6º, III, IV, VI e IX do CDC, pois 

não há informações adequadas e claras sobre os fatos, mas sim, um 

método comercial coercitivo e desleal, uma verdadeira prática abusiva 

imposta na prestação de serviço, que lhe causa danos patrimoniais, e 

compromete a adequada e eficaz prestação do serviço. Logo, a 

anormalidade que teria provocado faturamento inferior, por si só, sem a 

observância do devido processo legal ou a demonstração do efetivo 

envolvimento da parte Autora no fato, não possui o condão de imputar a 

obrigação ao consumidor quanto ao pagamento de eventual diferença 

encontrada, porquanto constitui elemento probatório de intensa fragilidade. 

Deve-se relembrar que as faturas de consumo são emitidas pela própria 

concessionária, e que gera nos consumidores de modo geral, a confiança 

de que estão sendo cobrados pelo consumo efetivo, não podendo ser 

surpreendidos com cobranças abusivas, apontando supostas 

recuperações ou desvios. Ora, cabe à Ré o dever de verificar 

periodicamente os medidores de energia elétrica instalados nas unidades 

consumidoras. Assim, se a própria Concessionária não cumpre a 

regulamentação, não há por que imputar ao consumidor o ônus de 

eventual irregularidade. É a empresa fornecedora de energia elétrica quem 

tem de provar que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa 

exclusiva do consumidor, pois ela é quem dispõe de recursos técnicos 

necessários à comprovação de suas alegações, o que não verifico nos 

presentes autos, Frise-se, que a responsabilidade da empresa reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados à parte autora. Assim, uma vez 

que não há prova suficiente que demonstre a legalidade da cobrança ou 

da contribuição específica da Autora para tal, para a efetividade da 

prestação jurisdicional OPINO por declarar a inexigibilidade da dívida 

relativa às faturas referentes ao mês de maio de 2019, com vencimento 

em 30/08/2019, nos valores de R$ 2.520,22 e R$ 8.735,95. OPINO por 

tornar definitiva a liminar concedida pela Douta Magistrada à Decisão de ID 

nº 25358944. DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Quanto ao dano moral, 

tem-se que o mesmo representa uma “lesão a um interesse que visa a 

satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos 

da personalidade ou nos atributos da pessoa” (GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 645.). 

Neste caso específico, em relação ao dano moral, entendo que os 

mesmos são devidos, ante a submissão do consumidor à situação 

vexatória de se ver cobrado por valores não consumidos e sofrer com a 

ameaça de interrupção do fornecimento de energia, tendo que acionar o 

poder judiciário para assegurá-la. Senão vejamos: Recurso inominado. 

Energia elétrica. Medidor de consumo. Fraude não comprovada. Termo de 

Ocorrência de Irregularidade - TOI, elaborado de forma unilateral pela 

concessionária. Documento insuficiente para comprovar a existência de 

irregularidades no medidor. Ausência de demonstração de qualquer 

conduta fraudulenta por parte da proprietária do imóvel. Cobrança de 

diferenças correspondentes a período anterior. Elaboração de cálculo 

unilateralmente. Débito indevido. Dano moral presumido. Valores fixados 

de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Recurso improvido. (KIATAQUI, Alexandre Yuri. Recurso inominado n. 

1004890-54.2017.8.26.0297. J. em 23 Jul. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br.) AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. PEDIDO CONTRAPOSTO PARA PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 

4.546,71. TROCA DE RELÓGIO MEDIDOR. MÉDIA MENSAL DE CONSUMO 

MANTIDA, COM ATÉ MESMO POSTERIOR REDUÇÃO. TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - PROVA UNILATERAL. NÃO 

COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA PERÍCIA 

ADMINISTRATIVA. CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. 

CÁLCULO UNILATERAL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

IRREGULARIDADE APONTADA. ÔNUS QUE COMPETIA AO RECORRENTE. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (CRUZ, Érica Marcelina. Recurso 

inominado n. 0003928-08.2017.8.26.0278. J. em 27 Abr. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br.) Assim, a cobrança nos moldes formulados demonstra a 

tentativa da Ré em impor ao consumidor a sua superioridade econômica, 

tornando-se vítima da má prestação de serviço e submissa às suas 

vontades, razão pela qual OPINO por reconhecer o dano moral in re ipsa. 

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 
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eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar um 

equilíbrio tal, de modo que não signifique enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de novo atentado. Sob esses argumentos, entendo que o valor R$ 

6.000,00 (seis mil reais), é valor condizente com a ofensa sofrida, 

mormente quando não tem por fito o enriquecimento ilícito, porém deve 

servir como desestímulo a novas desídias da Ré. DISPOSITIVO: Isso posto, 

após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas 

as partes: OPINO por REJEITAR a preliminar de incompetência do juízo 

arguida pela ré. NO MÉRITO, OPINO POR JULGAR PROCEDENTES OS 

PEDIDOS formulados pela Autora, com fulcro no art. 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo, e ratificar a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII do CDC, consoante deferido pela Douta Magistrada 

à Decisão de ID nº 25358944, com o fito de propiciar equilíbrio na relação 

processual. OPINO por declarar a inexigibilidade da dívida relativa às 

faturas referentes ao mês de maio de 2019, com vencimento em 

30/08/2019, nos valores de R$ 2.520,22 e R$ 8.735,95. OPINO por tornar 

definitiva a liminar concedida pela Douta Magistrada à Decisão de ID nº 

25358944. OPINO por reconhecer os danos morais de responsabilidade da 

Ré e por CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte autora, que 

OPINO por arbitrar no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (30/08/2019), e a correção 

monetária, a partir da prolação desta sentença. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010669-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: E. B. STIZ COSMETICOS - ME REQUERIDO: CENTROVIAS 

SISTEMAS RODOVIARIOS S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta 

fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de 

Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou 

despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DA 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR O Ré suscita preliminar de 

falta de interesse de agir, por entender que não há demonstração de 

pretensão resistida. O artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular 

em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o 

interesse de agir é consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a 

intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em 

razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito 

processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual a parte Autora 

suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente 

a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue a parte Autora a esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por REJEITAR a preliminar de falta de 

interesse de agir. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL Vê-se que a parte 

ré se manifestou, ainda em sede preliminar, acerca do comprovante de 

endereço apresentado pela parte autora, que não estaria em seu nome, 

além de ter questionado o extrato juntado pela autora para comprovação 

da negativação aqui discutida. Com relação ao comprovante de endereço, 

vê-se que está em nome do cônjuge da autora, tendo a mesma juntado a 

certidão de casamento comprovando o vínculo entre as partes. No que 

tange ao extrato, vê-se que o Réu não apresentou qualquer contraprova 

que o desconstituísse. Além disso, a negativação do nome da parte autora 

é fato incontroverso nos autos. Assim sendo, OPINO por aceitar os 

documentos juntados pela parte autora para todos os fins processuais, 

REJEITANDO a preliminar de inépcia da inicial arguida pela parte ré na 

contestação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos 

autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas (Audiência de ID nº 26333635). sobre a realização de 

audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas, 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega a parte Autora ter sido surpreendida com a negativação de 

seu nome, levada à cabo pelo réu, por uma dívida no valor de R$ 1.561,47, 

com vencimento em 08/07/2019. Requer a declaração de inexistência da 

dívida e indenização por danos morais. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram, porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR nesta oportunidade, com 

fundamento no art. 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, 

faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano 

e nexo de causalidade entre ambos. No caso em tela, tem-se que a parte 

Ré, na oportunidade defensiva (ID nº 26616017), pugna pela 

improcedência da ação, contudo, sequer contesta os fatos alegados na 

inicial, não demonstrando a origem da dívida, tampouco a legitimidade do 

réu em negativar o nome da parte autora. Verifica-se que a defesa vem 

desprovida de qualquer documentação. Ou seja, a parte ré não trouxe aos 

autos qualquer comprovação que pudesse evidenciar a existência de 

relação jurídica entre as partes ou a legitimidade da inscrição do nome da 

parte autora nos cadastros restritivos de crédito. Assim, a parte Ré não 

demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado 

pela parte Autora ou qualquer argumento forte o suficiente para subsidiar 

a negativação aqui discutida, razão pela qual presume-se verdadeira a 

versão posta na inicial. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou 

configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o 

nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO O DÉBITO NO VALOR DE R$ 1.561,47, 

bem como que a parte ré SE ABSTENHA de efetuar novas cobranças sob 

o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Ainda, OPINO por DETERMINAR que o réu retire o nome da parte autora 

dos cadastros restritivos de crédito com relação ao débito aqui discutido, 

no prazo de 10 dias, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 

2.000,00. Desde já, OPINO por determinar que a secretaria adote as 

providências necessárias no sentido de retirar o nome da parte autora dos 

cadastros restritivos de crédito, com relação ao débito aqui discutido, 

mediante sistema SERASA JUD, caso a ré não o faça. DA ANÁLISE DOS 

DANOS DE ORDEM MORAL Analisando o pleito pela reparação de danos 

morais, tem-se que, apesar do apontamento dos dados da Autora nos 

órgãos de proteção ao crédito, por débito que a Ré não conseguiu 

demonstrar, constituir falha na prestação o serviço, no caso em espeque, 

não há como se reconhecer danos morais propriamente ditos. Isso porque 

a parte autora já possuía outros apontamentos nos órgãos restritivos de 

crédito quando da inserção da negativação aqui discutida, consoante se 

vê pelo extrato juntado com a inicial. Desse modo, a improcedência da 

pretensão indenizatória se impõe, pois, restando comprovado que havia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 555 de 1000



anotação preexistente do nome do consumidor nos órgãos de proteção, 

inexiste dano moral a ser indenizado, a teor do enunciado sumular nº 385, 

do Superior Tribunal de Justiça: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesse sentido, cito jurisprudência da Turma Recursal do nosso estado: 

EMENTA:RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS– INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

–FRAUDE – APONTAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO – 

NEGLIGÊNCIA DA PARTE CREDORA QUANTO Á INVESTIGAÇÃO DA 

DENUNCIADA FRAUDE COMERCIAL – DANO MORAL– AFASTADO – 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS LEGÍTIMAS RESTRIÇÕES ANTERIORES –SÚMULA 

385 DO STJ – REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição em 

órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que 

dispensa a prova de sua ocorrência. A preexistência de legítima 

negativação em nome do consumidor afasta a ocorrência de dano moral 

indenizável, nos termos da súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça. (N.U 1000518-98.2017.8.11.0032, TURMA RECURSAL, 

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 

22/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) E, havendo, pois, inscrição 

prévia do nome do consumidor nos órgãos de proteção, inexiste o abalo 

de crédito, porquanto o nome já se encontrava restrito no comércio 

quando realizada a inscrição que ora se discute, razão pela qual OPINO 

pelo indeferimento dos danos morais. Quanto ao pedido contraposto e de 

condenação da parte autora em litigância de má-fé, OPINO por indeferi-los, 

eis que manifestamente improcedentes. DISPOSITIVO Isso posto, após 

analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as 

partes, OPINO por: 1. REJEITAR as preliminares de falta de interesse de 

agir e inépcia da inicial arguidas pelo réu à defesa. NO MÉRITO, OPINO por: 

2. RECONHECER a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a 

inversão do ônus da prova em favor da parte Autora. 3. JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, 

para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 1.561347, 

bem como que a parte ré SE ABSTENHA de efetuar novas cobranças sob 

o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

4. Ainda, OPINO por DETERMINAR que o réu retire o nome da parte autora 

dos cadastros restritivos de crédito com relação ao débito aqui discutido, 

no prazo de 10 dias, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 

2.000,00. 5. Desde já, OPINO por determinar que a secretaria adote as 

providências necessárias no sentido de retirar o nome da parte autora dos 

cadastros restritivos de crédito, com relação ao débito aqui discutido, 

mediante sistema SERASA JUD, caso a ré não o faça. 6. No que concerne 

aos danos morais, OPINO por seu indeferimento, a teor do que dispõe a 

Súmula 385 do STJ. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1007999-40.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: KASSIO DE JESUS MARQUES ANTUNES Polo Passivo: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 

54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO VALOR DA CAUSA 

Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido à esse título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada 

a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, 

havendo representação técnica por Advogado, e, uma vez indicado o 

valor do dano moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos 

termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para a soma do 

valor almejado em danos morais (R$ 15.000,00), e o valor cuja inexistência 

o Autor pretende declarar (R$ 211,55). OPINO, portanto, em fixar o valor 

da causa em R$ 15.211,55 (quinze mil e duzentos e onze reais e 

cinquenta e cinco centavos). DO COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO 

Tem-se que a Ré manifesta-se acerca do comprovante de negativação 

juntado à inicial, o qual alega não ser original. Vê-se que tal documento foi 

expedido pelo “Check ok”, e que a Ré não apresentou qualquer 

contraprova que o desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceitá-lo 

para todos os fins processuais. DO INDEFERIMENTO DA INICIAL Ainda em 

sede de preliminar, a Ré sustenta a necessidade de indeferimento da 

inicial, por entender que não haveria prova mínima para subsidiar a 

pretensão autoral. No entanto, tal situação, caso exista, influencia no 

mérito da demanda, e não em sua extinção precoce, razão pela qual 

OPINO por afastar a aludida preliminar, posto que ausentes os requisitos 

do artigo 330 do CPC/15. DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

Superadas as nuances acima. NO MÉRITO, da análise da questão 

discutida nos autos, verifico que não há necessidade de produção de 

provas em audiência de instrução para a formação do convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15, uma vez que a eventual contratação 

deveria ser demonstrada mediante a simples juntada do contrato assinado 

pelo Autor, e fatura representando o débito no valor negativado, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, 

do CPC/15. OPINO, portanto, por indeferir o pedido formulado pela Ré, em 

audiência de conciliação, no que diz respeito à designação de audiência 

de instrução, neste feito. (Mov. 25555806) DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pelo 

Autor em desfavor à Ré. Em síntese, pleiteia o Autor declarar a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como a inexigibilidade 

da cobrança dívida que culminou na inserção do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito, à pedido da Ré, no valor de R$ 211,55 (duzentos e 

onze reais e cinquenta e cinco centavos), bem como reconhecer os 

danos morais sofridos. Oportunizada a conciliação (Mov. 25555806), as 

partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 25661890), a Ré fundamenta a 

negativação em suposto exercício regular de direito, e pleiteia a 

condenação do Autor em litigância de má fé e ato atentatório à dignidade 

da justiça. Impugnação não apresentada, embora o Autor tivesse ciência 

do prazo e importância de tal comportamento processual. DA RELAÇÃO 

DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, em favor do Autor, nos termos do artigo 

6º, VIII, principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de 

comprovar a legitimidade da negativação. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento justamente em suposto débito, cuja origem o Autor 

desconhece, e a Ré, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pelo Autor, de ordem 

moral. Ressalto que o Autor nega a existência de vínculo contratual com a 

Ré. Para que a Ré seja responsabilizada, faz-se necessário a presença 

de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Apesar da 

irresignação da Ré, analisando os autos verifico que a mesma não 

acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que o autor teria, 

efetivamente, qualquer vínculo contratual que justificasse a cobrança de 

débito pendente em seu nome. Não trouxe o contrato propriamente dito, 
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assinado pelo Autor, sequer qualquer comprovante, firmado por ele, 

atestando a instalação do serviço, mas, tão somente frágil relação de 

chamadas, e telas sistêmicas, as quais são consideradas como 

“documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva 

contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.” (CORREA, 

Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso inominado cível nº 

73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. 

Acesso em 10 Jun. 2017.) Observo, inclusive, que na relação de 

chamadas sequer há individualização do nome do Autor. Assim, não se 

reconhece eventual exercício regular de direito pela Ré, que excluiria o ato 

ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com o 

consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço, e violação à política nacional da relação de consumo, nos termos 

do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da Ré, extraem-se 

alegações genéricas, que não desconstituem, extinguem ou modificam as 

alegações do autor, sequer legitimam a cobrança e a negativação. 

Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar 

com o consumidor, seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não 

lhe propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação de 

consumo (o que seria um risco da atividade econômica que não poderia 

ser transferido o consumidor), seja por negativar indevidamente o nome 

do Autor. E é exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na 

prestação do serviço pela Ré, que autoriza a responsabilidade objetiva do 

artigo 14 do CDC. Ora, caberia à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º 

do CDC, que não houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, 

ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não se vê no 

caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, faz com 

que se revista de verossimilhança a alegação do Autor, rendendo ensejo 

ao acolhimento da pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, 

“o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já 

decidiu a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE 

INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. 1. A parte ré não logrou 

êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a origem do débito inscrito 

perante os órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia e que 

era de fácil acesso. Bastava apresentar o contrato assinado pela autora, 

demonstrando a contratação de financiamento. A tela do sistema interno 

não se presta para comprovar a origem do débito, impondo-se a 

declaração de sua inexistência e exclusão do registro nos órgãos de 

restrição ao crédito. 2. Ausente a prova do pagamento dos valores 

cobrados pela ré, não há nenhum valor a ser restituído. 3. Danos morais 

configurados, uma vez que a inclusão indevida da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexistente é conduta ilícita que causa 

sérios danos extrapatrimoniais ao consumidor. 4. Quantum arbitrado em 

R$ 9.300,00 a fim de atingir o caráter compensatório e punitivo, bem como 

adequado aos parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais em casos 

semelhantes, especialmente considerando que se trata de uma única 

inscrição em nome da autora e ausência de contribuição do consumidor 

acerca dos fatos narrados nos autos. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (DREHER, Glaucia 

Dipp. Recurso inominado n. 71006994925. J. em 14 Set. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

REFERENTE AOS CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, 

restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano 

moral resta configurado. Manutenção da sentença em todos os seus 

termos. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) RECURSO INOMINADO – 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização 

por Danos Morais – Pedidos iniciais amparados na indevida negativação 

dos dados do autor no rol de maus pagadores – Alegação de ausência de 

relação negocial entre as partes, devendo-se reconhecer a irregularidade 

da contratação e, em consequência, seja o autor indenizado pelos danos 

sofridos – Defesa da casa de crédito sustentando a regularidade da 

operação, conforme dados das "telas sistêmicas " juntadas – Meio de 

prova ("tela sistêmica") que não se revela consistente, pois produzida 

unilateralmente – Ausência, ademais, de contrato escrito e assinado pelo 

autor e tampouco houve a juntada de documentos pessoais do mesmo 

(cópia do CPF e RG), o que retira a credibilidade do argumento bancário – 

Declaração de inexistência da dívida que se impõe – Negativação indevida 

dos dados do autor – Danos morais configurados ("in re ipsa") – 

Indenização fixada em R$ 3.000,00, atendendo aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária a partir deste 

arbitramento e juros de mora incidentes desde o evento danoso (Súmula 

n° 54, do C. STJ) - Recurso Provido. (BARRICHELLO, Cláudia. Recurso 

inominado n. 1016257-47.2018.8.26.0004. J. em 22 Abr. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Jun. 2019.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar, indevidamente, o nome do Autor, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO por 

declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, com a 

inexigibilidade da cobrança da dívida que subsidiou a negativação aqui 

discutida, no valor de R$ 211,55 (duzentos e onze reais e cinquenta e 

cinco centavos), concernente ao contrato nº 0218061930. 

Consequentemente, OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que 

OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a 

incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao 

trânsito em julgado da presente. OPINO por determinar que a Ré exclua o 

nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido, no valor de R$ 211,55 (duzentos e onze reais e cinquenta e 

cinco centavos), relativo ao contrato nº 0218061930, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

acima discriminada, mediante SERASAJUD, caso a Ré não o faça. DO 

PLEITO PELOS DANOS MORAIS Analisando o pleito pela reparação de 

danos morais, tem-se que o apontamento dos dados do Autor, nos órgãos 

de proteção ao crédito, por débito cuja idoneidade a Ré não conseguiu 

demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e atinge a intimidade 

do Autor, pois tolhe, de maneira indevida, o seu direito ao crédito, e passa 

ao mercado de consumo, de maneira geral, a impressão de que o mesmo é 

inadimplente com suas obrigações. Em casos semelhantes, já se 

posicionou a jurisprudência pátria: DANO MORAL Negativação do nome da 

recorrida, sem justa razão Inexistência de relação jurídica que desse 

lastro à conduta - Dano moral configurado - Manutenção da r. sentença de 

primeiro grau que arbitrou a indenização no valor de R$12.000,00. 

( V I L L A R ,  C l a u d i o  T e i x e i r a .  R e c u r s o  i n o m i n a d o 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) Nesses moldes, tem-se 

flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o nome do 

Autor, sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar a sua 

pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos morais. 

DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 557 de 1000



causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sob esse contexto, ante todo o 

exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por 

ambas as partes: 1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 15.211,55 

(quinze mil e duzentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos), com 

determinação à r. Secretaria para que proceda à devida retificação junto 

ao sistema PROJUDI. 2. OPINO por afastar a irresignação da Ré quanto ao 

extrato de negativação apresentado pelo Autor. 3. OPINO por rechaçar o 

pedido formulado pela Ré, à defesa, quanto ao indeferimento da inicial, 

posto que ausentes os requisitos específicos do artigo 330 do CPC/15. 4. 

OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré, quanto à designação de 

audiência de instrução, posto que dispensável à formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. 5. NO MÉRITO, 

comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, nos termos 

do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e 

deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC. 6. OPINO por declarar a inexistência da relação 

jurídica entre as partes, com a inexigibilidade da cobrança da dívida que 

subsidiou a negativação aqui discutida, no valor de R$ 211,55 (duzentos e 

onze reais e cinquenta e cinco centavos), concernente ao contrato nº 

0218061930. 7. Consequentemente, OPINO por condenar a Ré à abster-se 

de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de 

multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (dois mil reais). A 

aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da 

cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 8. OPINO por 

determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido, no valor de R$ 211,55 

(duzentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos), relativo ao contrato 

nº 0218061930, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 9. OPINO por determinar 

à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, acima discriminada, mediante SERASAJUD, 

caso a Ré não o faça. 10. OPINO por reconhecer os danos de ordem 

moral sofridos pelo Autor, e por condenar a Ré ao pagamento de 

indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (10/11/2014 (Mov. 24010159) e a 

correção monetária a partir da homologação do presente projeto, pela 

Douta Magistrada. 11. Não tendo a Ré demonstrado a legitimidade da 

negativação, com a comprovação inequívoca do vínculo contratual 

propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido formulado à defesa, pela 

condenação do Autor em litigância de má fé e ato atentatório à dignidade 

da justiça, por entender ausentes os requisitos dos artigos 79 e 80 do 

CPC/15. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ PROCESSO: 1011159-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TALITA DE LIMA VIEIRA. REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 

54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Da análise dos autos verifico que se encontra apto para 

julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. Verifico que em 

audiência de conciliação (id. 26301540), as partes afirmaram que se 

reportavam a contestação e impugnação quanto a produção de provas. 

Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do 

julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas 

provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua 

convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio 

Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual OPINO pelo julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A 

ré afirma que no presente caso não deve ser invertido o ônus da prova, 

por entender que o autor tem plena possibilidade de comprovar as suas 

alegações. Alegou que o presente caso se trata de voo internacional, e 

por isso o CDC não seria aplicável. Destaca-se que, contrária a tese da ré, 

o voo ora discutido tinha origem e destino nacional. Logo, não procede a 

afirmação da parte ré. Cumpre anotar que é pacífico o entendimento de 

que o caso em comento deve ser analisado sob a égide do Código de 

Defesa do Consumidor, já que a parte autora e ré se amoldam aos 

conceitos de consumidor e fornecedor esclarecidos no artigo 2º e 3º do 

aludido diploma legal. E, nesse sentido, entende a jurisprudência pátria 

quanto à relação de consumo existente entre as partes no transporte 

aéreo: “Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a 

qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.” 

(DORIGATTI, Nelson. Procedimento do Juizado Especial Cível 

246870220168110001/2016. J. em 19 Out. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) Reconhecida a incidência da 

legislação de consumo e a vulnerabilidade da parte autora, 

consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do ônus 

probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII 

do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Indenizatória 

com Pedido de Compensação Pelos Danos Morais Sofridos. A Autora 

adquiriu passagens aéreas da ré no trecho Fortaleza/CE para Cuiabá/MT, 

fazendo conexão em Brasília/DF. A previsão de chegada à cidade de 

Cuiabá/MT era no dia 27/09/2019 às 07:50h, conforme documento de id. 

24729726. É possível constatar do documento de id. 24729728 e 

24729727, que o voo contratado pela autora foi cancelado. Registre-se 

que a autora apenas conseguiu a troca das passagens para o dia 

27/09/2019 saindo de Fortaleza/CE as 16:05, chegando em Cuiabá/Mt às 

21:20. Nota-se que do horário contratado, houve um atraso superior 

à14:00 (quatorze) horas. Registra-se que a autora estava gestante na 

época dos fatos ocorridos, conforme atestado de id. 24729731. A Ré, em 

defesa tempestiva, reconhece o cancelamento do voo inicialmente 

adquirido, mas afirma, de maneira genérica, que os fatos se deram em 

razão de readequação de malha aérea. Não acostou qualquer 

documentação à defesa. Pois bem. Da análise dos Autos, principalmente 

dos bilhetes apresentados pelo Autor à inicial, tem-se que é incontroverso 

alteração no voo inicialmente contratado, o qual estava previsto para 

aportar no destino final às 07:50 do dia 29/04/2019, mas somente o fez às 

16:05, do dia 29/04/2019, o que representa um atraso considerável de 

quase 09 horas, com a inclusão de uma nova conexão não contratada. 

Observo, ainda, que a Ré não comprovou ter prestado assistência material 

ou mesmo informações claras e precisas quanto às razões do atraso e da 

inclusão da nova conexão, bastando-se em fundamentar na suposta 

readequação da malha aérea, sem qualquer documento que assim 

corroborasse. Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se 

necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Pois bem. A 

alteração dos voos inicialmente contratados, a inclusão de nova conexão 

não contratada, e o atraso para se chegar ao destino final, são fatos 

incontroversos. A Companhia Aérea que se dispõe à prestar o aludido 

serviço, deve zelar pela segurança dos seus passageiros, e pela 
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observância dos horários estabelecidos, posto que imprescindíveis para a 

aquisição das passagens. No caso em tela, observa-se que a Ré não 

logrou êxito em demonstrar as reais razões para o alteração dos voos, 

como a suposta readequação da malha aérea, sequer demonstrou 

efetivamente, a prestação de informações claras e precisas ao 

consumidor, ou a assistência material, com defesa genérica. Impugnação 

apresentada no id. 26415261. Da análise dos fatos, vê-se que a autora foi 

vítima de uma prestação de serviço desidiosa, que fez com que a mesma 

fosse submetida a um atraso considerável do horário inicial aprazado de 

chegada. Em momento algum, viu-se condutas da Ré para esclarecer a 

consumidora, na oportunidade, exatamente o que estava ocorrendo em 

relação aos voos, sequer prestar assistência, deixando de observar o 

ônus probatório que lhe é peculiar, consoante artigo 373, II do CPC/15, não 

apresentando provas desconstitutivas, modificativas ou extintivas do 

direito do Autor. Ora, o consumidor, ao adquirir a passagem, confia na 

prestação de serviço para que o voo decole e aporte ao destino final, no 

horário aprazado, e cabe a Ré honrar com tal obrigação. Portanto, a falta 

de assistência adequada ao passageiro, o atraso incontroverso para 

chegar ao destino final, e, ainda, a falta de informações concretas pelos 

prepostos da ré, configura falha na prestação dos serviços, e ato ilícito, 

nos termos dos artigos 186 do Código civil, c/c 14, caput, do CDC, quando 

viola a dinâmica do direito do consumidor, deixando de atender à 

necessidade do consumidor, o que viola o artigo 6º, I, II, III, IV e VI do CDC. 

Ressalta-se que o atraso foi de quase 14 (quatorze) horas, período que, 

em momento algum, pode ser considerado como razoável. Caracterizada, 

então, a má prestação de serviço por parte da Ré, que não logrou êxito em 

comprovar fatos para se eximir de sua responsabilidade. Ultrapassada 

essa nuance, devemos analisar os danos morais propriamente ditos, 

principalmente em harmonia ao princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana, e ao artigo 5º, V e X da Constituição Federal. No caso em 

tela, não se pode deixar de reconhecer o sofrimento advindo da ineficácia 

da prestação dos serviços por parte da Ré, não só pela frustração da 

expectativa da autora em aportar no destino no horário aprazado, como 

também em não demonstrar tê-lo tratado de maneira digna, para tentar 

mitigar os danos causados pelo aludido atraso, o que faz presente o nexo 

causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. P. 71.) 

Consequentemente, OPINO o deferimento do pedido de indenização por 

danos morais in re ipsa, pois, indubitavelmente ultrapassam a seara do 

mero desconforto, configurando efetiva lesão à personalidade. Entendo, 

ainda, que não que prevalecer a tese de mero dissabor, principalmente 

considerando a angústia sofrida pela autora com a sensação de 

insegurança causada pelo atraso, posterior cancelamento, e falta de 

assistência. E assim tem decidido a jurisprudência pátria: Transporte 

aéreo-Passageiro impossibilitado de embarcar em conformidade com as 

condições contratadas, por conta de remanejamento da malha aérea 

-Inocorrência de evento excludente da responsabilidade civil-Dano moral 

comprovados e caracterizados-Necessidade de readequação do valor em 

vistas das circunstâncias subjetivas e objetivas–Recurso parcialmente 

provido. (POZ, Luiz Fernando Cardoso Dal. Recurso inominado n. 

1005670-93.2018.8.26.0576. J. em 15 Abr. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 21 Abr. 2019.) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

TRANSPORTE AÉREO – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO - 

ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO INJUSTIFICADO - SUPOSTA 

READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FATO NÃO COMPROVADO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS – TRANSTORNOS QUE EXTRAVASARAM OS LIMITES DA 

RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. DANO MORAL - PREJUÍZO - IN RE IPSA - FIXAÇÃO QUE DEVE 

CONSIDERAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE 

E DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO 

IMPROVIDO. (SOUZA, Antonio Roberto Andolfatto de. Recurso inominado 

n. 1029146-63.2018.8.26.576. J. em 08 Abr. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2019.) Portanto, resta claro o dever 

da Ré em prestar um serviço de qualidade, e não ter submetido a autora 

ao cancelamento do voo, e atraso para aportar ao destino final. Situação 

que foge completamente da esfera do mero dissabor. Assim, OPINO por 

reconhecer os danos morais na modalidade in re ipsa, e condenar a Ré à 

ressarci-los. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS Provada a 

ofensa e o dano moral, sua reparação é impositiva, na forma dos art. 944 

e seguintes do Código Civil. Para o arbitramento dos valores, é 

imprescindível conjugar alguns critérios, como a situação econômica da 

lesada, a intensidade do sofrimento, a gravidade da conduta e as 

circunstâncias que envolvem o caso. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 1. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR, a título 

de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (27/09/2019) e a correção monetária a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – 

MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013724-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013724-10.2019.8.11.0001 AUTOR: Visual 

Formaturas LTDA-ME RÉ: MATHEUS VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Cobrança. Na audiência de 

conciliação id. 26931567, as partes firmaram acordo, pretendendo por fim 

a presente demanda. Insta destacar que, no referido ato a parte autora foi 

representada pelo seu proprietário, e o réu se fez presente. Pois bem. 

Certo é que se mostra lícito e louvável às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, adequando-se ao espírito da 

nova sistemática do processo civil, o que, inclusive, dispensa o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, com a homologação a manifestação da vontade 

apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes, 

e estão devidamente representadas por seus respectivos advogados, e 

nada obsta a homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos 

autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil 

estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III 

- homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do 

Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO 

POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre as partes em 

audiência, conforme id. 26931567, para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. 
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Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007424-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE NEI SOARES PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PERRI NETO OAB - MT26822/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STHEFANO ZUINGLIO GAMA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007424-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JORGE NEI SOARES PAZ REQUERIDO: STHEFANO 

ZUINGLIO GAMA DE SOUZA Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se 

que a parte promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer. Em que pese o advogado da parte 

autora ter requerido a concessão de prazo para juntada de documentos 

comprovatórios, acerca de sua ausência na audiência, resta o mesmo 

indeferido, tendo em vista que qualquer justificativa quanto à 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser feito até a 

abertura dos trabalhos, ainda mais quando representada por advogado. 

Nesse contexto, observa-se que no Juizado Especial, a presença das 

partes nas audiências é obrigatória, assim dispõe o Enunciado nº 20 do 

FONAJE: O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Outrossim, em 

caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, 

prevê o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, a extinção do processo, vejamos: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, 

condeno a parte promovente ao pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado n.º 28, do FONAJE. 

Arquivem-se os autos, imediatamente, com observância das formalidades 

legais, nos termos do Enunciado n.º 13/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006756-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARCELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006756-61.2019.8.11.0001 Autor: 

FERNANDA MARCELA DA SILVA Ré: TAM LINHAS AÉREAS S/A PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais. Na audiência de conciliação id. 26036553, as partes firmaram 

acordo, pretendendo por fim a presente demanda. Ressalto que a parte 

autora se fez presente no momento da transação e que a ré foi 

representada, conforme documento juntado em audiência, conjuntamente 

com o documento de id. 25932760, inconteste os poderes para transigir 

em juízo. Pois bem. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

adequando-se ao espírito da nova sistemática do processo civil, o que, 

inclusive, dispensa o magistrado de julgar as diversas questões postas 

nos autos, cabendo verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, com a homologação a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes 

são capazes, e estão devidamente representadas por seus respectivos 

advogados, e nada obsta a homologação da transação celebrada, 

voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de 

Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo ela eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o 

art. 515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre 

as partes em audiência, conforme id. 26036553, para que produza os 

seus efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos; Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC 

n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. 

Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013027-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ANTUNES DIAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA NÚMERO DO PROCESSO: 

1013027-86.2019.8.11.0001 POLO ATIVO: MAISA CRISTINA RIBEIRO DA 

SILVA ANTUNES DIAS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DA NECESSIDADE DE 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Inicialmente, cumpre esclarecer que a 

autora ajuizou a ação e a autuação em face da empresa TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Acontece que, ao cadastrar a ação, fez em nome da 

empresa VIVO S.A. Desta forma, OPNINO para deferir a preliminar da ré, 

devendo, para evitar nulidades processuais retificar o polo passivo da 

presente demanda, passando a figurar no polo a empresa TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. DA ANÁLISE DO MÉRITO Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer C/C Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C 

Indenização Por Danos Morais em face de TELEFONICA BRASIL S/A. Em 

apertada síntese, afirma a parte requerente que teve seu nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, alegando que nunca 

contratou nenhum serviço da empresa ré capaz de dar ensejo à cobrança 

indevida que alega ter sofrido. Diante disso, ingressa com a presente 

demanda visando, além da declaração de inexistência dos débitos, 

indenização moral. A requerida, por seu turno, informou que adotou todas 

as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que a reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos 

documentos que comprovam a contratação, como o áudio da contratação, 

não impugnado pela autora. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

está patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 
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negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. A empresa reclamada juntou aos 

autos (id. 27210614), a gravação telefônica em que o autor confirma a 

aquisição de plano com a emissão de faturas para pagamento. Além disso 

juntou aos autos diversas faturas e extrato de utilização dos serviços 

prestados a autora. A autora, apesar de intimado em audiência 

(26762506), não impugnou a contestação e documentos a ela acostados. 

Em análise minuciosa da documentação, é clarividente que a dívida 

procedeu da utilização dos serviços da parte reclamada. Outrossim, a 

parte autora nega a existência de relação jurídica, a qual, entretanto, foi 

comprovada pela requerida. Desta forma, restando comprovada a 

existência de relação contratual, bem como a sua inadimplência, não há 

que se falar em negativação indevida e consequentemente, não há que se 

falar em dano moral indenizável. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte autora 

aduz claramente que jamais contratou os serviços da parte ré na 

modalidade pós paga, afirmando que não existe qualquer dívida com a 

empresa ré. É evidente que o demandante litiga de má-fé. Os documentos 

juntados pela demandada são provas irrefutáveis desta situação. O 

Enunciado 136 do FONAJE quanto ao tema, assim se posiciona: 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista 

que a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, resta 

caracterizada a litigância de má-fé, devendo, por consequência imperiosa, 

ser-lhe aplicada a multa prevista no art. 81 do NCPC, que ora arbitro em 

5% (cinco por cento) sobre o valor da causa e demais prejuízos que 

poderão ser comprovados nos autos. Ademais, OPINO pela condenação 

da parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim 

dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

DISPOSITIVO Posto isso, OPINO por as preliminares, pelo julgamento 

antecipado da lide e no MÉRITO: 1. Opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 2. OPINO, ainda, pela 

CONDENAÇÃO da parte reclamante ao pagamento da multa de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas 

do processo e honorários do advogado, que sugiro seja fixado no 

montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 10098667-53.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: KAMYLLA CAMPOS DA SILVA POLO PASSIVO: LOJAS 

AVENIDA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 

54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, OPINO ratificar a 

decisão de id. 25143598, para nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente 

considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar o vínculo 

contratual e a legitimidade da negativação, inverter o ônus da prova. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Em audiência de conciliação, id. 

26031224, as partes pleitearam por remeter a contestação e impugnação 

quanto às provas a serem produzidas. Verifico que o feito se encontra 

apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas 

para o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, 

inclusive a audiência de instrução, considerando que o feito demanda 

prova meramente documental, razão pela qual OPINO para o julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pretende ser 

indenizada em dez mil reais a título de Danos Morais no valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais) e ainda, que seja declarado inexigível a 

somatória de débitos no valor de R$ 164,07 (cento e sessenta e quatro 

reais e sete centavos). Porém, atribuiu a causa o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do CPC, 

OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 

10.164,07 (dez mil cento e sessenta e quatro reais e sete centavos). DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de 

Responsabilização Por Ato Ilícito “Manutenção no Cadastro de Proteção 

Ao Crédito” C/C Indenização Por Danos Morais e Pedido Liminar Inaudita 

Altera Pars. Em síntese, alega a parte autora que teve seu nome 

negativado pela ré em 30/06/2019 em razão da existência de débitos no 

valor de R$ 164,07 (cento e sessenta e quatro reais e sete centavos), que 

realizou o pagamento das dívidas em 05/08/2019, porém, a empresa não 

havia realizado a baixa até o ajuizamento da ação, e apenas o fez em 

14/10/2019. Ressalto que a autora não possui outras negativações, como 

se observa do id. 24394395. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. (id. 

26031224) Da análise dos autos é possível verificar que o ponto 

controvertido da contenda está restrito a manutenção do nome da autora 

no rol de devedores. Em defesa tempestiva (id. 26140546), a parte ré 

defende a legalidade da negativação realizada, por entender que a autora 

deixou de realizar o pagamento dentro da suposta negociação havia entre 

as partes. Afirma a ré em suma, que a autora era devedora de cartão de 

crédito, e que deixou de pagar a fatura de maio, que foi cobrada em junho 

juntamente com os débitos de junho no valor de R$ 164,07 (cento e 

sessenta e quatro reais), e que a autora deixou também de pagar esta 

fatura. Ressalto que a fatura do mês de junho é que foi objeto da 

negativação ora discutida. Em julho foi enviada nova fatura à autora, 

constando os débitos atrasados e vencidos naquele mês, no valor total de 

R$ 244,04 (duzentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), com 

vencimento em 15/07/2019. Narra a parte ré que após o vencimento da 

fatura sem o adimplemento, a autora teria negociado a fatura vencida no 

mês de julho, ficado o débito atualizado no valor de R$ 258,16 (duzentos e 

cinquenta e oito reais e dezesseis centavos). A parte autora apresentou 

impugnação nos id. 26575323, reafirmando que a inscrição do nome da 

parte autora no rol de devedores foi legítima, porém, a sua manutenção até 

os dias de hoje é abusiva, tendo em vista o pagamento do valor integral da 

fatura do mês de julho, ainda que em atraso, no dia 05/08/2019, e a 

impossibilidade de naquele título, realizar o pagamento de encargos. 

Registro que a parte ré não trouxe aos autos nenhum documento 

comprobatório da dita negociação de quitação com o valor atualizado, 

apenas uma tela sistêmica, que não é o suficiente para comprovar a sua 

tese, tendo em vista a fragilidade do mencionado documento. De outro 

lado, a autora trouxe aos autos a fatura vencida em 15/07/2019, da qual é 

possível constatar a informação de que não há disponibilidade de 
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parcelamento do débito, o valor integral da dívida, além da informação de 

que eventuais encargos em razão de atraso, seriam cobrados na fatura 

do mês de agosto de 2019, bem como, a determinação de que o cobrador 

daquele título poderia aceitar a quantia máxima de R$ 244,04 (duzentos e 

quarenta e quatro reais e quatro centavos). Logo, verifica-se que ainda 

que a autora quisesse quitar eventuais valores a título de encargos, a 

mesma não poderia; ( i ) por estar expressamente vedada a possibilidade 

do cobrador receber valor superior a R$ 244,04 (duzentos e quarenta e 

quatro reais e quatro centavos); ( ii ) pela previsão expressa de que 

eventuais valores a titulo de encargos seriam cobrados apenas na fatura 

seguinte. Pois bem. Para que a ré seja responsabilizada civilmente, faz-se 

necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os 

autos verifico que a autora teve seu nome negativado, que confessa que 

de fato estava devendo à ré, porém, comprova ter feito os devidos 

pagamentos e a ré deixou de excluir a negativação realizada. A autora 

afirma que débito foi inscrito em 30/06/2019 e que em 05/08/2019 realizou 

a quitação, conforme comprovado. Considerando que o pagamento foi 

realizado em 05/08/2019 e o extrato anexado no id. 24394395 é datado de 

06/09/2019 e que a ré confessa que apenas realizou a baixa em 

14/10/2019, nota-se que prazo fixado na súmula 548 do STJ. Deste norte, 

verifica-se abuso de direito pela parte ré, que ultrapassou em muito, o 

prazo de cinco dias para a retirada da negativação realizada em nome do 

autor. Vejamos o entendimento jurisprudencial em caso análogo: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS. DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR EM PROMOVER A RETIRADA 

DO NOME DO DEVEDOR DO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO APÓS 

O PAGAMENTO DA DÍVIDA. QUANTUMINDENIZATÓRIO MANTIDO. 

INEXIGIBILIDADE DO DEBITO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO 

AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. Relata a parte autora que, mesmo após o 

pagamento da dívida seu nome, foi mantido no cadastro dos inadimplentes 

além do previsto, visto que o pagamento foi efetivado em 08.07.2015, 

conforme se infere do comprovante de pagamento que instruiu a inicial. 

Contudo, 30.07.2015 o nome da requerente ainda não havia sido excluído 

do cadastro restritivo de crédito, a teor do contido certidão emitida pelo 

SPC. Na hipótese dos autos, a própria ré em contestação confirmou que 

houve o pagamento do debito em 08.07.2015, bem como que o pagamento 

referente ao parcelamento se encontra quitado. Fala a reclamada em 

diversos outros débitos em aberto, referentes a meses esporádicos do 

ano de 2013 e 2014, porém não traz qualquer relação crível, com 

respectivas faturas, comunicados de débitos e, ainda, o que mais retira a 

credibilidade das afirmações é o fato de que, ainda com diversos débitos, 

o contrato restou cancelado apenas em 2015. Desse modo, verifica-se 

que a ré não se desincumbiu do ônus probatório em demonstrar fato 

impeditivo ou modificativo do direito do requerente, conforme determina o 

art. 373, II do CPC. Com efeito, a manutenção indevida do nome do 

requerente nos órgãos de restrição ao crédito por prazo superior a 05 

dias, sem a devida justificativa, acarreta dano moral. Nesse sentido, 

inclusive o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no 

julgamento do REsp nº 1.424.792-BA, submetido ao rito do artigo 543-C do 

antigo Código de Processo Civil: ?INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 

DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO DE DADOS DE 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. INCUMBÊNCIA DO 

CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, SERÁ SEMPRE 

RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A 

CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. 1. Para 

fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante das regras 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular 

inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer 

a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do 

numerário necessário à quitação do débito vencido". 2. Recurso especial 

não provido. (REsp 1.424.792-RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014). Sem grifo no original. No que 

tange ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) na r. sentença deve ser mantido, eis que se 

encontra adequado ?in casu?, a capacidade financeira dos envolvidos, 

bem como está em consonância com os critérios de fixação desta Turma 

Recursal em situações semelhantes. Destarte, nego provimento ao 

recurso do réu e dou provimento ao recurso do autor para o fim de 

declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos. No mais, 

mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 

46 da Lei 9.099/95. Condeno a ré recorrente ao pagamento dos honorários 

advocatícios à parte adversa, arbitrados em 15% do valor da condenação. 

Custas recursais (art. 4º da Lei Estadual nº 18413/2014 e 18 da IN nº 

01/2015 do Sistema dos Juizados Especiais). Restando provido o recurso 

do autor deixo de condena-lo ao pagamento de honorários de 

sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Custas recursais 

(art. 4º da Lei Estadual nº 18413/2014 e 18 da IN nº 01/2015 do Sistema 

dos Juizados Especiais). Ante o exposto, esta 3ª Turma Recursal em 

Regime de Exceção resolve, por unanimidade dos votos, conhecer dos 

recursos, e, no mérito, negar provimento ao recurso do réu, e dar 

provimento ao recurso do autor, nos exatos termos do vot (TJ-PR - RI: 

000643110201581600970 PR 0006431-10.2015.8.16.0097/0 (Acórdão), 

Relator: Renata Ribeiro Bau, Data de Julgamento: 19/09/2016, 3Âª Turma 

Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/09/2016) 

Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito por parte da 

ré, que abusou do seu direito de inscrever devedores, ultrapassando o 

prazo para a retirada da restrição ora discutida, tendo em vista que após 

05/08/2019 não haviam mais débitos vencidos aptos a gerar negativação. 

Verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, 

deixando de retirar a negativação realizada após o pagamento integral da 

dívida, não lhe propiciando a segurança que deveria ser precípua à 

relação de consumo (o que seria um risco da atividade econômica que não 

poderia ser transferido ao consumidor). Ressalta-se ainda que, neste 

caso a ré sequer trouxe os autos comprovação da mencionada 

negociação posterior. Ou seja, ao manter indevidamente o nome da parte 

autora negativado, a ré incorreu de forma inequívoca em falha na 

prestação do serviço, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 

14 do CDC. Assim, de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na 

prestação do serviço pela ré ao manter indevidamente o nome da parte 

autora negativado, após o pagamento realizado. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO 

VALOR DE R$ 164,07 (cento e sessenta e quatro reais e sete centavos), 

que realizou o pagamento das dívidas em 05/08/2019, retificando os 

termos da antecipação de tutela deferida na decisão de id. 25143598 bem 

como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena 

de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). DA ANÁLISE DOS DANOS DE 

ORDEM MORAL No que concerne aos danos morais, em razão da 

negativação indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação dos 

sentimentos do homem médio, acarretando à re a obrigação de indenizar o 

consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa, consoante tem decidido a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. 

COMPRA CANCELADA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. VALOR MAJORADO. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO 

RECURSO E PROVIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO. 1. Autor que adquiriu 

bilhete aéreo no site kiwi.com, e cancelou a compra duas horas depois. 2. 

Estorno não efetuado pela empresa. 3. Situação reportada à 

administradora do cartão de crédito, que informou que verificaria a 

possibilidade de abrir processo de contestação junto à bandeira. 4. 

Procedeu, no entanto, ao bloqueio do cartão e à negativação do nome do 

demandante. 5. Conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva, bem 

como aos direitos básicos do consumidor à informação e à proteção 

contra práticas abusivas. 6. Responsabilidade não afastada pela 

fornecedora. Dever de indenizar. 7. Dano moral in re ipsa, advindo da 

inscrição indevida, a qual perdurou por mais de um ano. 8. Majoração do 

montante fixado, observadas a extensão do prejuízo extrapatrimonial e as 

condições do ofensor. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

9. Juros de mora contados da citação e, correção monetária, da dada do 

arbitramento. 10. Desprovimento do primeiro recurso e provimento parcial 

do segundo. (TJ-RJ - APL: 01240592820188190001, Relator: Des(a). 

GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 13/08/2019, 

DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) Ora, há evidente violação da boa-fé e 

indevida exposição da parte autora a sentimentos como insegurança 
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jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações infundadas, 

sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a Reclamada encaminhou os dados do autor devidamente aos 

anais de proteção ao crédito, porém, pós o pagamento, deixou de realizar 

a baixa esperada, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, 

devendo, portanto, responder pelas suas consequências. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. CONCLUSÃO Isso posto, após 

a análise dos fatos e documentações apresentadas, OPINO pela 

retificação do valor da causa, devendo passar a ser no valor de R$ 

10.164,07 (dez mil cento e sessenta e quatro reais e sete centavos), para 

julgar a lide de forma antecipada e, NO MÉRITO: 1. OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação 

de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova 

em favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por 

declarar inexigível a fatura relativa à dívida no valor de R$ 164,07 (cento e 

sessenta e quatro reais e sete centavos), que realizou o pagamento das 

dívidas em 05/08/2019. 3. Consequentemente, OPINO por condenar a ré à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios. 4. 

OPINO para tonar definitiva a decisão de antecipação de tutela constante 

no id. 25143598. 5. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral 

sofridos pela parte autora, e por condenar a ré ao pagamento de 

indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso, ou seja, cinco dias após o último 

pagamento, que foi realizado em 05/08/2019, devendo ser atualizado 

desde (12/08/2019), tendo em vista que cinco dias cai em um final de 

semana, e a correção monetária a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019361-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER PINHO E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANE TOLDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019361-39.2019.8.11.0001 Autor: HEBER 

PINHO E SILVA Réu: KATIANE TOLDI PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL envolvendo a Sr. 

HEBER PINHO E SILVA e o Sr. KATIANE TOLDI. As partes firmaram acordo 

mediante o Serviço de Atendimento Imediato, conforme documento de id. 

26803389. Pois bem. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes 

buscarem a finalização de conflito mediante concessões mútuas, 

adequando-se ao espírito da nova sistemática do processo civil, cabendo 

verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, com a homologação a manifestação da vontade 

apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes, 

e estão devidamente representadas por seus respectivos advogados, e 

nada obsta a homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos 

autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil 

estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III 

- homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do 

Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO 

POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre as partes 

conforme id. 26803389, para que produza os seus efeitos jurídicos e 

legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 

8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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GILMAR DA SILVA RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1007142-91.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: GILMAR DA SILVA RICARDO POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO S/A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

PRELIMINARES ARGUIDAS DO EXTRATO APRESENTADO A ré pleiteou 

que a inicial fosse indeferida, questionando a idoneidade do extrato 

apresentado pela parte autora. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a 

petição inicial será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º 

estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a petição inicial. A 

eventual fragilidade das provas não está ali elencada, podendo subsidiar o 

julgamento do mérito da contenda, mas não sua extinção precoce, razão 

pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. Ademais, observo que a 

ré não apresentou qualquer contraprova que viesse a desconstituir o 

documento e nem mesmo nega a existência da negativação, 

substanciando a sua defesa na alegada legalidade do ato discutido. DA 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pleiteia ao apresentar 
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os fatos ser indenizada moralmente no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito 

mil reais), de outro lado, requer ainda que seja declarado inexistente o 

débito discutido no valor total de R$ 1.692,26 (mil seiscentos e noventa e 

dois reais e vinte e seis centavos), e por fim, atribuiu a causa o valor de 

R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Assim, diante do que determina o 

artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, 

para fixá-lo em R$ 29.692,26 (vinte e nove mil seiscentos e noventa e dois 

reais e vinte e seis centavos). DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no presente caso não 

deve ser invertido o ônus da prova, por entender que a parte autora tem 

plena possibilidade de comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO A parte ré em audiência de conciliação, id. 

25323864, pleiteou pela realização de audiência de instrução, já a parte 

autora pleiteou pelo julgamento antecipado da lide. Ultrapassadas as 

preliminares, verifico que o feito se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de 

instrução, considerando que o feito demanda prova meramente 

documental, razão pela qual OPINO pelo indeferimento do pedido de 

realização de audiência de instrução, por entender que o presente caso 

está apto para o julgamento antecipado, conforme o art. 355, I do aludido 

diploma legal. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO A ré pleiteia 

que a inicial seja indeferida, questionando quanto ao comprovante de 

residência anexado aos autos. Quanto as possibilidades de indeferimento 

da petição inicial, vejamos o que preceitua o CPC: Art. 330. A petição inicial 

será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente 

ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321 . § 1º Considera-se inepta a petição 

inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. § 2º Nas ações 

que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, 

de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. O 

apontamento feito pela parte ré, seria o caso tratado no inciso IV, ou seja, 

não atendimento as prescrições do art. 321, in verbis: Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo assim a 

suposta falha processual apontada, ensejaria a intimação do autor para a 

regularização da comprovação de endereço, caso fosse este o cenário 

fático da demanda. Acontece que, conforme se extrai do id. 23781506 o 

autor anexou declaração de endereço, o que é válido como prova de sua 

residência, senão vejamos o que disciplina a Lei 7115/83: Art. . 1º - A 

declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, 

dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando 

firmada pelo próprio interesse ou por procurador bastante, e sob as penas 

da Lei, presume-se verdadeira. Parágrafo único - O dispositivo neste 

artigo não se aplica para fins de prova em processo penal. Logo, não 

existe óbice para o recebimento da declaração apresentada nos termos 

da Lei, razão pela qual, entendo que o documento é o suficiente para 

comprovar o endereço do autor, e consequentemente superar a preliminar 

apontada pela ré, considerando que a ré não apresentou qualquer 

contraprova que viesse a desconstituir o documento. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Inexigibilidade de Débito 

C/C Indenização Por Danos Morais por negativação indevida. Em síntese, 

alega a parte autora que teve seu nome negativado indevidamente pela ré 

em 10/2016 e que diante da ciência de tal débito ajuizou ação sob o 

número 80 56350-90.2017.811.0001 o qual tramitou no 5º juizado cível 

desta capital. Naqueles autos as partes realizaram acordo, declarando por 

inexistente a relação jurídica e os débitos, conforme documento de id. 

23791501, no qual é possível constatar que as partes ajustaram que de 

fato não havia relação jurídica entre as partes e a ré se comprometeu a 

cancelar os débitos referente aos meses de 10 e 11 de 2016. Agora, 

nesta demanda, o autor requer a declaração de inexistência de débito 

referente aos meses de 12/2016, 01,02,03,04,09 e 10 de 2017, além de 

01/2018. Ressalto que a parte autora não possui outras negativações. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. (id. 2532864) Em defesa tempestiva (id. 

25501602), a parte ré defende a existência do débito, e a inexistência de 

dano moral indenizável. A parte autora apresentou impugnação nos id. 

25968957, reafirmando que não houve relação jurídica e que o relatório e 

as telas sistêmicas apresentadas pela parte ré não prestam como prova 

da relação discutida. Da análise dos autos é possível verificar que o ponto 

controvertido da contenda está restrito a efetiva contratação ou não pela 

parte autora dos serviços prestados pela parte ré. Quanto a tal fato de 

forma específica, a parte ré em defesa, afirma que foi contratada pela 

autora, anexando aos autos telas sistêmicas. Pois bem, passamos a 

análise dos fatos e das provas. Para que a ré seja responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal. Analisando os autos verifico que a ré, à contestação protocolada 

ao id. 25501602, não acostou aos autos nenhuma prova hábil a 

demonstrar que a parte autora teria, efetivamente contratado os serviços 

que a ré afirma ter legitimidade para realizar o pagamento. Além disso, tem 

a prova irrefutável anexada na inicial, em que a parte ré declarou inexistir 

relação jurídica com a parte autora (id.23781501). Destaco que, não é 

possível afirmar de forma inequívoca que de fato a parte autora contratou 

os serviços da parte ré, pois a autora não apresentou nenhum documento 

em sua contestação para corroborar com a sua tese defensiva de 

existência de vinculo contratual. Considerando a ausência de provas, 

ônus que a legislação neste caso específico impõe a parte ré, o débito ora 

questionado deve ser declarado inexistente. Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito por parte da Ré, sequer atitudes 

transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço. Comportamento que, por si só, 

fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos do 

artigo 4º do CDC. Verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com 

o consumidor, seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe 

propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação de consumo 

(o que seria um risco da atividade econômica que não poderia ser 

transferido ao consumidor). Ressalta-se ainda que, neste caso a ré 

sequer possui provas que de fato comprovem a relação jurídica que teria 

dado origem a cobrança e a legalidade de eventual contratação . Ou seja, 

ao negativar indevidamente o nome da parte autora, a ré incorreu de forma 

inequívoca em falha na prestação do serviço, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, caberia à ré provar, nos 

termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato foi de forma inequívoca 

contratada pela parte autora, a origem e valor do débito que a parte 

demandante afirma desconhecer, e que não houve o dano relacionado ao 

serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o 

que não se vê no caso em comento, no qual o conjunto probatório que se 

firmou, faz com que denota-se a verossimilhança das alegações da parte 

autora, rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça 

inicial, vez que presente o nexo causal que une as condutas da ré com os 

danos sofridos pela parte autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação 

de causa e efeito entre a conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, 

Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 

2005. p. 71.) Assim, de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na 

prestação do serviço pela ré ao negativar, indevidamente o nome da parte 

autora, sem, contudo, sequer comprovar o vínculo contratual entre as 

partes, e de forma inequívoca, a existência e origem do débito ora 

discutido. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o 

ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a 

própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR 

DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR TOTAL DE R$ 1.692,26 (mil 

seiscentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos), tendo como 

objeto a dívida referente aos meses de 12/2016, 01,02,03,04,09 e 10 de 

2017, além de 01/2018, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
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OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida no valor total de 

R$ 1.692,26 (mil seiscentos e noventa e dois reais e vinte e seis 

centavos), tendo como objeto a dívida referente aos meses de 12/2016, 

01,02,03,04,09 e 10 de 2017, além de 01/2018. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM 

MORAL No que concerne aos danos morais, em razão da negativação 

indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, acarretando à re a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa, consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – 

Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. Negativação do 

nome da autora em razão de débito de energia elétrica cobrado após a 

desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e pedido de 

desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente para 

declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a parte ré encaminhou os dados da parte autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. CONCLUSÃO Isso posto, após 

a análise dos fatos e documentações apresentadas, OPINO para retificar 

o valor da causa, passando a ser de R$ 29.692,26 (vinte e nove mil 

seiscentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos), bem como pelo 

afastamento das preliminares suscitadas, julgando a lide de forma 

antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação de consumo 

entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova em favor da 

autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por declarar 

inexigível a fatura relativa à dívida no valor total de R$ 1.692,26 (mil 

seiscentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos), tendo como 

objeto a dívida referente aos meses de 12/2016, 01,02,03,04,09 e 10 de 

2017, além de 01/2018. 3. Consequentemente, OPINO por condenar a ré à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios. 4. 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada das negativações aqui discutidas, mediante 

SERASA JUD, no valor total de R$ 1.692,26 (mil seiscentos e noventa e 

dois reais e vinte e seis centavos), tendo como objeto a dívida referente 

aos meses de 12/2016, 01,02,03,04,09 e 10 de 2017, além de 01/2018. 5. 

OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela parte 

autora, e por condenar a ré ao pagamento de indenização, na proporção 

que OPINO por arbitrar em R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (11/12/2016) e a correção monetária a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1007853-96.2019.811.0001 

POLO ATIVO: AILTON PAULA DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DA PRELIMINARES ARGUIDAS DO 

EXTRATO APRESENTADO A ré pleiteou que a inicial fosse indeferida, 

questionando a idoneidade do extrato apresentado pela parte autora. O 

artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a petição inicial será indeferida 

quando for inepta, ao passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais 

considera-se inepta a petição inicial. A eventual fragilidade das provas 

não está ali elencada, podendo subsidiar o julgamento do mérito da 

contenda, mas não sua extinção precoce, razão pela qual OPINO por 

rejeitar a aludida preliminar. Ademais, observo que a ré não apresentou 

qualquer contraprova que viesse a desconstituir o documento e nem 

mesmo nega a existência da negativação, substanciando a sua defesa na 

alegada legalidade do ato discutido. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no presente caso não 

deve ser invertido o ônus da prova, por entender que a parte autora tem 

plena possibilidade de comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO A parte autora em audiência de conciliação, id. 

25540398, afirmou que se reportaria em impugnação quanto à produção 

de provas, já a parte ré pleiteou pela designação de audiência de 

instrução. Ultrapassadas as preliminares, verifico que o feito se encontra 
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apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas 

para o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, 

inclusive a audiência de instrução, considerando que o feito demanda 

prova meramente documental, razão pela qual OPINO para o julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Danos Morais. Em síntese, alega a parte autora 

que teve seu nome negativado indevidamente pela ré pela cobrança de 

dois débitos, sendo o primeiro no valor de R$ 457,83 (quatrocentos 

cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), inscrito em 10/02/2017 e 

o segundo no valor de R$ 345,34 (trezentos e quarenta e cinco reais e 

trinta e quatro centavos), inscrito em 15/03/2017, porém, afirma que nunca 

contratou a prestação de serviços da ré. Ressalto que a parte autora não 

possui outras negativações. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. (id. 

25540398) Em defesa tempestiva (id. 25835327), a parte ré defende a 

existência do débito, e a inexistência de dano moral indenizável. A parte 

autora apresentou impugnação nos id. 2585647, reafirmando que não 

houve relação jurídica e que o relatório e as telas sistêmicas apresentadas 

pela parte ré não prestam como prova da relação discutida. Da análise dos 

autos é possível verificar que o ponto controvertido da contenda está 

restrito a efetiva contratação ou não pela parte autora dos serviços 

prestados pela parte ré. Quanto a tal fato de forma específica, a parte ré 

em defesa, afirma que foi contratada pelo autor, anexando aos autos telas 

sistêmicas e um relatório de supostas faturas inadimplentes, pleiteando a 

condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao 

pagamento do pedido contraposto. Pois bem, passamos a análise dos 

fatos e das provas. Para que a ré seja responsabilizada civilmente, faz-se 

necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os 

autos verifico que a ré, à contestação protocolada ao id. 25835327, não 

acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a parte autora 

teria, efetivamente contratado os serviços que a ré afirma ter legitimidade 

para realizar o pagamento. Importante destacar que todos os documentos 

acostados na defesa são unilaterais, e não prestam a comprovar eventual 

relação jurídica, ora discutida nos autos. No caso em tela, tem-se que a 

Ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a 

existência do vínculo entre as partes. Trouxe apenas telas sistêmicas, 

sobre as quais a jurisprudência já reconheceu que “são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica entre as partes.” ((N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Destaco que, não é possível afirmar de forma inequívoca 

que de fato a parte autora contratou os serviços da parte ré, pois a ré não 

apresentou nenhum documento em sua contestação para corroborar com 

a sua tese defensiva de existência de vínculo contratual. Considerando a 

ausência de provas, ônus que a legislação neste caso específico impõe a 

parte ré, o débito ora questionado deve ser declarado inexistente. Assim, 

não se reconhece eventual exercício regular de direito por parte da Ré, 

sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Verifica-se o ato ilícito da 

Ré, na negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido ao consumidor). Ressalta-se 

ainda que, neste caso a ré sequer possui provas que de fato comprovem 

a relação jurídica que teria dado origem a cobrança e a legalidade de 

eventual contratação . Ou seja, ao negativar indevidamente o nome da 

parte autora, a ré incorreu de forma inequívoca em falha na prestação do 

serviço, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, 

caberia à ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato foi 

de forma inequívoca contratada pela parte autora, a origem e valor do 

débito que a parte demandante afirma desconhecer, e que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que denota-se a 

verossimilhança das alegações da parte autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas da ré com os danos sofridos pela parte 

autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela 

ré ao negativar, indevidamente o nome da parte autora, sem, contudo, 

sequer comprovar o vínculo contratual entre as partes, e de forma 

inequívoca, a existência e origem do débito ora discutido. Logo, na esfera 

da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do 

artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação 

indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEIS 

OS DÉBITOS NOS VALORES DE R$ 457,83 (quatrocentos cinquenta e sete 

reais e oitenta e três centavos), inscrito em 10/02/2017 e o segundo no 

valor de R$ 345,34 (trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro 

centavos), inscrito em 15/03/2017, bem como a nulidade de qualquer 

cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida 

quais sejam R$ 457,83 (quatrocentos cinquenta e sete reais e oitenta e 

três centavos), inscrito em 10/02/2017 e o segundo no valor de R$ 345,34 

(trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), inscrito em 

15/03/2017. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo 

dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. DA 

ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que concerne aos danos 

morais, em razão da negativação indevida, são suficientes a ensejar a 

exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à re a 

obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, consoante tem decidido 

a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – Reparação de danos materiais e 

morais. Bandeirante. Negativação do nome da autora em razão de débito 

de energia elétrica cobrado após a desocupação do imóvel, respectiva 

comunicação da ré e pedido de desligamento da instalação. Sentença 

parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da dívida e 

condenar a ré à indenização de R$4.000,00 a título de danos morais. 

Inconformismo da ré. Recurso. Sem razão. Alegação recursal de 

impossibilidade de acesso ao medidor do imóvel para que fosse efetivado 

o encerramento da instalação quando a autora realizou o pedido de 

desligamento. Inadmissibilidade. Referida justificativa não escusa a ré da 

não cessação de cobranças em nome da autora, tendo em vista a 

ausência de utilização do serviço após o pedido de desligamento. Pedido 

subsidiário para redução do quantum indenizatório. Impossibilidade. Valor 

fixado em patamar razoável e proporcional, devendo ser levado em conta 

os fins pedagógicos e punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano 

moral. Recurso não provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina 

Miranda de. Recurso inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 

Nov. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há 

evidente violação da boa-fé e indevida exposição da parte autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

às negativações infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, 

demonstrando o dano propriamente dito com a clara negligência da ré, e 

sua falha na prestação do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA 

QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano 

moral, insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para 

o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a parte ré encaminhou os dados da parte autora indevidamente 

aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. 

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia essa que atende aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DO PEDIDO 
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CONTRAPOSTO Alega a ré que a parte autora deve ser condenada ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé e apresentou pedido 

contraposto, pretendendo o recebimento do débito ora discutido. A autora 

pretendeu a declaração de inexistência do débito que de origem a 

negativação sofrida afirmando que não teve relação jurídica com a parte 

ré. A ré não se desvencilhou de seu ônus probatório, em razão inclusive 

de toda a fundamentação e conclusão deste julgado, OPINO para que seja 

rejeitada a pretensão da ré no que tange ao pedido contraposto. 

CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos e documentações 

apresentadas, OPINO pelo afastamento das preliminares suscitadas, 

julgando a lide de forma antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação 

de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova 

em favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por 

declarar inexigível a fatura relativa à dívida quais sejam R$ 457,83 

(quatrocentos cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), inscrito 

em 10/02/2017 e o segundo no valor de R$ 345,34 (trezentos e quarenta e 

cinco reais e trinta e quatro centavos), inscrito em 15/03/2017; 3. 

Consequentemente, OPINO por condenar a ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios; 4. OPINO por determinar à 

r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada das 

negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, quais sejam R$ 

457,83 (quatrocentos cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), 

inscrito em 10/02/2017 e o segundo no valor de R$ 345,34 (trezentos e 

quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), inscrito em 15/03/2017; 

5. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela parte 

autora, e por condenar a ré ao pagamento de indenização, na proporção 

que OPINO por arbitrar em R$ 1.000,00 (mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(08/09/2014) e a correção monetária a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018248-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENE ARLETE GUBOLIN BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018248-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIENE ARLETE GUBOLIN BATISTA REQUERIDO: 

EVANDRO CARLOS DOS SANTOS Vistos etc. Dispensado o relatório, 

conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, observa-se que as partes transigiram conforme termo de acordo 

realizado no Serviço de Atendimento Imediato do Juizado Especial do 

Centro. Portanto, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, opino 

pela HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo supra, na forma do art. 

487, III, “b” do CPC. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009311-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RIBEIRO DE AMORIM OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1009311-51.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: VANESSA RIBEIRO DE AMORIM OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

BRADESCARD S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Inicialmente, cumpre 

esclarecer que a autora ajuizou a ação e a autuação em face da empresa 

BANCO BRADESCARD S/A. Acontece que, ao cadastrar a ação, fez em 

nome da empresa BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Desta forma, 

OPNINO para deferir a preliminar da ré, devendo, para evitar nulidades 

processuais retificar o polo passivo da presente demanda, passando a 

figurar no polo a empresa BANCO BRADESCARD S/A. DA PRELIMINARES 

ARGUIDAS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO A ré pleiteia 

que a inicial seja indeferida, questionando quanto ao comprovante de 

residência anexado aos autos. Quanto as possibilidades de indeferimento 

da petição inicial, vejamos o que preceitua o CPC: Art. 330. A petição inicial 

será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente 

ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321 . § 1º Considera-se inepta a petição 

inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. § 2º Nas ações 

que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, 

de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. O 

apontamento feito pela parte ré, seria o caso tratado no inciso IV, ou seja, 

não atendimento as prescrições do art. 321, in verbis: Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo assim a 

suposta falha processual apontada, ensejaria a intimação do autor para a 

regularização da comprovação de endereço, caso fosse este o cenário 

fático da demanda. Logo, não existe óbice para o recebimento do 

comprovante de residência, tendo em vista que, como se constata no id. 

24271498 é genitora da autora do comprovante de residência, razão pela 

qual tenho que o documento é o suficiente para comprovar o endereço do 

autor, e consequentemente superar a preliminar apontada pela ré, 

considerando que a ré não apresentou qualquer contraprova que viesse a 

desconstituir o documento. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A ré em 

sua contestação afirma que não existe pretensão resistida. Entende que 

se a parte autora não buscou solucionar a presente lide de forma 

administrativa, por meio de um dos canais de atendimentos da ré, que a 

demanda deve ser julgada extinta. Cumpre esclarecer que, a parte autora 

não esta vinculada ao dever de sanar conflitos de forma administrativa 

com a ré, tendo em vista que a Constituição Federal assegura o direito de 
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ação. Tal direito assegura aos jurisdicionados o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, em razão do qual, no Brasil, somente o 

Poder Judiciário tem jurisdição, sendo inafastável a entrega da prestação 

jurisdicional. Insta esclarecer que o direito de ação é um direito autônomo e 

abstrato, por isso, não se confunde com o direito material que se pretende 

defender. Ressalta-se que a parte autora pretende a discussão quanto a 

negativação realizada pela parte ré, o que está comprovado no id. 

24271498, logo, satisfeita a existência de prova mínima. Desta feita, OPINO 

por afastar a preliminar arguida em contestação, para que seja apreciado 

o direito material invocado pelas partes. DO EXTRATO APRESENTADO A 

ré pleiteou que a inicial fosse indeferida, questionando a idoneidade do 

extrato apresentado pela parte autora. O artigo 330, I do CPC/15, 

estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, ao 

passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a 

petição inicial. A eventual fragilidade das provas não está ali elencada, 

podendo subsidiar o julgamento do mérito da contenda, mas não sua 

extinção precoce, razão pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. 

Ademais, observo que o extrato anexado foi obtido em balcão de 

atendimento e que a ré não apresentou qualquer contraprova que viesse a 

desconstituir o documento e nem mesmo nega a existência da 

negativação, substanciando a sua defesa na alegada legalidade do ato 

discutido. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA A ré afirma que no presente caso não deve ser invertido o ônus 

da prova, por entender que a parte autora tem plena possibilidade de 

comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que a ré teria maior facilidade de comprovar o vínculo contratual e a 

legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

Em audiência de conciliação, id. 26261641, as partes se remetem a 

contestação e impugnação quanto às provas. Ultrapassadas as 

preliminares, verifico que o feito se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de 

instrução, considerando que o feito demanda prova meramente 

documental, razão pela qual OPINO para o julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito C/C Pedido de Danos Morais. Em síntese, alega a parte autora 

que teve seu nome negativado indevidamente pela ré no valor R$904,90 

(novecentos e quatro reais e noventa centavos), inclusão em 17/09/2018, 

contrato n° 4180530770381000. Ressalto que o autor foi novamente 

negativado em 15/01/2019 pela mesma empresa, porém, e razão do 

contrato 4180500040750000, que não é objeto de insurgência nos 

presentes autos, conforme observa no id. 24271498. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. (id. 26261641) Em defesa tempestiva (id. 26457188), a parte ré 

defende a existência do débito. A parte autora apresentou impugnação no 

id. 26732756, reafirmando que não houve relação jurídica e que não houve 

apresentação pela parte requerida de documentos inerentes à 

contratação ora questionada. Da análise dos autos é possível verificar 

que o ponto controvertido da contenda está restrito a efetiva contratação 

ou não pela parte autora dos serviços prestados pela parte ré. Quanto a 

tal fato de forma específica, a parte ré em defesa, afirma que foi 

contratada pela autora, porém, não trouxe nenhuma prova aos autos. Pois 

bem, passamos a análise dos fatos e das provas. Para que a ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que a ré, à contestação 

protocolada ao id. 26457188, não acostou aos autos nenhuma prova hábil 

a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente contratado os 

serviços que a ré afirma ter legitimidade para realizar o pagamento. 

Destaco que, não é possível afirmar de forma inequívoca que de fato a 

parte autora contratou os serviços da parte ré, pois não há um único 

documento apresentado pela ré com esta finalidade que demonstrem a 

eventual contratação de prestação de serviços. Considerando que nada 

existe nos autos neste sentido é de se concluir que eventual existência de 

contratação em nome da autora é nula, e que todos eventuais débitos em 

decorrência da mesma, também, não estão aptos a surtir os efeitos 

esperados, devendo ser declarado inexistente a relação jurídica e os 

débitos eventualmente existentes. Assim, não se reconhece eventual 

exercício regular de direito por parte da Ré, sequer atitudes transparentes 

na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política 

nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. 

Verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a 

segurança que deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria 

um risco da atividade econômica que não poderia ser transferido ao 

consumidor). Ressalta-se ainda que, neste caso a ré sequer possui 

provas que de fato comprovem a relação jurídica que teria dado origem a 

cobrança e a legalidade de eventual contratação . Ou seja, ao negativar 

indevidamente o nome da parte autora, a ré incorreu de forma inequívoca 

em falha na prestação do serviço, que autoriza a responsabilidade 

objetiva do artigo 14 do CDC. E, caberia à ré provar, nos termos do artigo 

14, §3º do CDC, que de fato foi de forma inequívoca contratada pela parte 

autora, a origem e valor do débito que a parte demandante afirma 

desconhecer, e que não houve o dano relacionado ao serviço prestado, 

ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não se vê no 

caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, faz com 

que denota-se a verossimilhança das alegações da parte autora, 

rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, 

vez que presente o nexo causal que une as condutas da ré com os danos 

sofridos pela parte autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de 

causa e efeito entre a conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.) Assim, de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação 

do serviço pela ré ao negativar, indevidamente o nome da parte autora, 

sem, contudo, sequer comprovar o vínculo contratual entre as partes, e de 

forma inequívoca, a existência e origem do débito ora discutido. Logo, na 

esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos 

termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria 

negativação indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR 

DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$904,90 (novecentos e 

quatro reais e noventa centavos), inclusão em 17/09/2018, contrato n° 

4180530770381000, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida no valor 

R$904,90 (novecentos e quatro reais e noventa centavos), inclusão em 

17/09/2018, contrato n° 4180530770381000. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM 

MORAL No que concerne aos danos morais, em razão da negativação 

indevida, são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, acarretando à re a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa, consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – 

Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. Negativação do 

nome da autora em razão de débito de energia elétrica cobrado após a 

desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e pedido de 

desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente para 

declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 
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do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Nota-se que a 

autora discute nestes autos apenas uma das negativações realizadas 

pela parte ré, razão pela qual, bem como, não costa nestes autos prova 

de que a segunda negativação esteja sendo discutida, razão pela qual, 

presume-se que a mesma está apta para surtir todos os efeitos práticos. 

Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da autora 

indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências. De outro lado, insta destacar que, a autora 

possui outras anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, todas são 

supervenientes às discutidas na presente demanda, assim, não há que se 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Porém, ainda que não incida a 

referida Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como 

no presente caso, devem levados em consideração para fixação do 

quantum, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Isto porque, tal fato interfere de forma direta a extensão do dano, 

intensidade do sofrimento e a gravidade da conduta, que como resultado, 

impacta a razoabilidade necessária para fixar a obrigação indenizatória. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL - 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos e 

documentações apresentadas, OPINO para a retificação do polo passivo, 

devendo constar a empresa BANCO BRADESCARD S/A., pelo 

afastamento das preliminares suscitadas, julgando a lide de forma 

antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação de consumo 

entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova em favor da 

autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por declarar 

inexigível a fatura relativa à dívida no valor R$904,90 (novecentos e quatro 

reais e noventa centavos), inclusão em 17/09/2018, contrato n° 

4180530770381000. 3. Consequentemente, OPINO por condenar a ré à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios. 4. 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada das negativações aqui discutidas, mediante 

SERASA JUD, no valor R$904,90 (novecentos e quatro reais e noventa 

centavos), inclusão em 17/09/2018, contrato n° 4180530770381000. 5. 

OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela parte 

autora, e por condenar a ré ao pagamento de indenização, na proporção 

que OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (17/09/2018) e a correção monetária a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021434-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021434-81.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CELSO 

AUGUSTO DE MELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIGIA IRACEMA 

CHRISTOFOLO DE MELLO POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021435-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ESCOLASTICO DE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CASO BARBOSA OAB - MT27704/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021435-66.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDECI 

ESCOLASTICO DE LIMA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIANA CASO BARBOSA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021436-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021436-51.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CELSO 

AUGUSTO DE MELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIGIA IRACEMA 

CHRISTOFOLO DE MELLO POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021461-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELY NUNES DE MORAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021461-64.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANIELY NUNES 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR FRANZONI 

SUZUKI POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021473-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CARLA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA ESPORTE CLUBE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021473-78.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LEILA CARLA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO VICTOR ARRAIS 

MALHEIROS NEVES, TAIRAN SCHUMACHER POLO PASSIVO: CUIABA 

ESPORTE CLUBE LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 30/01/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021489-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHAN DE ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021489-32.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:NATHAN DE 

ARRUDA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021510-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021510-08.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MAGNA DA 

SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO MENDES 

RAMOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021515-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZE MARIA DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021515-30.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANE RODRIGUES 

BARROS POLO PASSIVO: DENIZE MARIA DE ASSUNCAO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013099-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RODRIGO RAHAL (EXECUTADO)

ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013099-73.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL EXECUTADO: 

RODRIGO RAHAL e ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL O art. 286, inciso 

II, do Código de Processo Civil, é claro ao estabelecer que serão 

distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, 

tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o 

pedido. Logo, não é cabível abstrair o processamento e julgamento da 

demanda do Juízo prevento. “Ainda que o objeto da segunda demanda 

seja mais amplo que o da primeira, incide a regra da distribuição por 

dependência” (STJ - 2ª T - RESP 1.130.973 - MIN. CASTRO MEIRA - j. 

9/03/2010 - DJ 22/03/10). Ante o exposto, DECLINO da competência em 

favor do juízo perante o qual tramitou a primeira demanda entre as partes, 

autos de nº 8020954-81.2019.811.0001, do 6º Juizado Especial Cível da 

Capital que, no caso, fora extinta por ausência de pressupostos 

processuais. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021540-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SANTOS ARRUDA (INTERESSADO)

PATRICIA ROBERTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SANTOS ARRUDA OAB - MT19671/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021540-43.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FELIPE SANTOS 

ARRUDA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE SANTOS 

ARRUDA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021550-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL SILVA SANTOS TOMAZ OAB - MT26021/O (ADVOGADO(A))

PEDRO IVO SILVA SANTOS OAB - MT12892/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021550-87.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DIRCEU DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PEDRO IVO SILVA SANTOS, 

RAQUEL SILVA SANTOS TOMAZ POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011934-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADERCILIO RODRIGUES BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso é tempestivo; há pedido de gratuidade de justiça. 

Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021568-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUSSEIN HICHAM DARWISH (REQUERENTE)

GIOVANNA MOTTA BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

H. M. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021568-11.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:H. M. D. e outros 

(2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA CONTAR DE ANDRADE 

POLO PASSIVO: BRADESCO SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005354-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISNAIARA FERREIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 27421485, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004189-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 27413018, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021586-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEMILLY EVELIN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021586-32.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:KEMILLY EVELIN 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 
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12/02/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021511-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE ANTONIO ALBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR SOUZA GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021511-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALCIONE ANTONIO ALBA REQUERIDO: JUNIOR CESAR 

SOUZA GONCALVES Visto. I – Cumpra-se como deprecado, servindo 

cópia de mandado, nos termos do §1º, do art. 18, da Lei n. 9.099/95. II – 

Após, devolva-se ao Juízo de origem. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003789-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCISCO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 27052136, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, 

se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021510-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021510-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAGNA DA SILVA SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. 

I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321 do CPC), apresentando comprovante de balcão do SCPC (órgão 

diferente de negativação de crédito), atualizado, sob pena de 

indeferimento da antecipação postulada. II- Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006210-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERLAN NILO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

.Certifico que o recurso do id: 27518844, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021594-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINIANO DE BARROS GERALDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSEI DIRETO S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021594-09.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JUSTINIANO DE 

BARROS GERALDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRISIELY 

DAIANY MACHADO, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO POLO 

PASSIVO: PASSEI DIRETO S/A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015409-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMARI DE FATIMA MESSIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015409-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSMARI DE FATIMA MESSIAS OLIVEIRA REQUERIDO: 

BRADESCO SEGUROS S/A, BANCO BRADESCO Visto. Há comunicação 

nos autos pela empresa Reclamada (mov. 27580090) de que efetuou a 

baixa da restrição. Quanto à apreciação da incidência da multa fixada 

(mov. 26981314) se dará por ora da sentença de mérito. Ocorrida a 

audiência de conciliação, aguarde-se a conclusão da instrução. 

Eventualmente, em permanecendo a situação de urgência, nada obsta 

nova manifestação da parte Reclamante. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021602-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE OLIVEIRA GOMES 04191377183 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT27086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021602-83.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MATHEUS DE 

OLIVEIRA GOMES 04191377183 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES POLO PASSIVO: TIM CELULAR 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 
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12/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018770-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018770-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUSCELINO DA SILVA RONDON REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Visto. I - No caso, determinada a emenda à inicial para 

juntada de comprovante de balcão de forma integral e legível do 

SPC/SERASA e SCPC (dois órgãos diferentes de negativação de crédito), 

atualizados imprescindível à apreciação da urgência, a reclamante 

apresentou somente o extrato do SPC/SERASA. II - Dessa forma, emende 

a parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do 

CPC), apresentando comprovante de balcão do SCPC (órgão diferente de 

negativação de crédito), atualizado, sob pena de indeferimento da 

antecipação postulada. III- Vencido o prazo, com ou sem manifestação 

voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015613-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI BATISTA FLORIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015613-96.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

EDINEI BATISTA FLORIANO Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) Executada(s), 

por Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, ou apresentar bens à 

penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as advertências do artigo 774, do 

CPC. O(s) Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de 

bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) 

a indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, 

havendo depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, 

manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, 

advertindo que, o silêncio será interpretado como concordância na 

primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe 

a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), 

oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) 

parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017698-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA LEAO PREZA (EXEQUENTE)

MARIA VALDEIR MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO DE LIMA (EXECUTADO)

L. M. DE LIMA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017698-55.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ANA FLAVIA LEAO PREZA, MARIA VALDEIR MENDONCA 

EXECUTADO: LUIZ MARIO DE LIMA, L. M. DE LIMA - ME Visto. Cite(m)-se 

a(s) parte(s) Executada(s), por Carta A. R., para pagar(em) o valor do 

débito, ou apresentar bens à penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as 

advertências do artigo 774, do CPC. O(s) Devedor(es) não sendo 

encontrado(s) e/ou na inexistência de bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) 

parte(s) Credora(s) a promover(em) a indicação do necessário no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 

No caso de citação positiva e de não pagamento com ausência de 

justificativa, tendo em vista o descumprimento do disposto no art. 774, V, 

do CPC, reconheço a prá-tica de ato atentatório à dignidade da justiça e 

imponho a multa no patamar de 20% (vinte por cento), sobre o valor 

atualizado do débito em execução, que reverterá em favor da(s) parte(s) 

Exequente(s). Do contrário, havendo depósito/indicação de bens à 

penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo 

de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio será interpretado como 

concordância na primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), 

desde logo designe a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da 

Lei 9.099/95), oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens 

pela(s) parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021605-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA KAREN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021605-38.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CAMILA KAREN 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021610-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ MEDEIROS REGNER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021610-60.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: BEATRIZ 

MEDEIROS REGNER FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA 
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TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021612-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL TAVARES SCHURINGS DOS REIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021612-30.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: RAFAEL 

TAVARES SCHURINGS DOS REIS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021626-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR JOSE NINO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021626-14.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: ALTAMIR 

JOSE NINO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021629-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMYLLY MELO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021629-66.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: KAMYLLY 

MELO DA SILVA SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021639-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA REVELLES GUAREZI OAB - MT24470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021639-13.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL 

ANTONIO DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALERIA REVELLES 

GUAREZI POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021435-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ESCOLASTICO DE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CASO BARBOSA OAB - MT27704/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

D E S P A C H O Emende a parte reclamante a inicial, apresentando: a. 

Comprovante de endereço do ano corrente (água, energia ou telefonia) em 

seu nome, ou comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço 

declinado no ID. 27566059; b. Comprovante de inscrição de seu nome no 

cadastro de proteção ao crédito, emitido pelo órgão em que consta a 

restrição (SCPC, SPC ou SERASA), na modalidade consulta de balcão. 

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob 

pena de seu indeferimento (art. 330, do CPC). Vencido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem conclusos na pasta de urgência. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021365-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE FARIA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO OAB - MT0017846A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA 02 Data: 31/01/2020 Hora: 08:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021434-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021434-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELSO AUGUSTO DE MELLO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos 

Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 

84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 

do FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na indicação pela parte Reclamante da existência da 

relação comercial com a Reclamada na prestação do serviço de “cartão 

de crédito”, bem como, na afirmação de que o referido serviço teria sido 

suspenso sem razão aparente. O justificado receio de ineficácia do 

provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte 

Reclamante ao serviço de crédito, por eventual indevida restrição. Isto 

posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de 

tutela, determinando à parte Reclamada até ulterior deliberação deste juízo, 

reestabeleça os serviços unilateralmente interrompidos do cartão nº 5485 

7395 7389 0379, ou, não sendo possível, promovam o encaminhamento de 

novo cartão de crédito com as mesmas características e limites anteriores, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Evidentemente que, em havendo impedimento 

legal/contratual, não está a parte Reclamada obrigada ao cumprimento da 

medida, contudo, deverá comunicar nos autos, com documentos 

pertinentes, no mesmo prazo assinalado. Fixo multa simples em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, 

sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Antevendo 

a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, 

desde já, a inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na 

via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Carta A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020711-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO RODRIGUES BARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA EXCELENCIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020711-62.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOAO ANTONIO RODRIGUES BARREIRA REQUERIDO: 

AUTO ESCOLA EXCELENCIA LTDA - ME Cuida-se de pedido de formulado 

pela parte reclamante, em que solicita a reconsideração da sentença que 

extinguiu o feito com fundamento no art. 61, II da Lei 9.099/95. Analisando 

o feito observo que não cabe pedido de reconsideração, pois da sentença 

caberá recurso. Neste sentido dispõe o art. 41 da Lei 9.099/95: Art. 41. Da 

sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, 

caberá recurso para o próprio Juizado. § 1º O recurso será julgado por 

uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro 

grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. § 2º No recurso, as 

partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração por não ser a via 

adequada. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007757-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DGIANE DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

ANDRE SACCONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE OAB - MT4300-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. ANTHONY BOM - ME (REQUERIDO)

CATIA CRISTINA MARCELINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Visto. O processo não comporta julgamento antecipado. 

Fixo como ponto(s) controvertido(s), a ser provado no ato: - a existência 

da relação contratual. Designe-se audiência de instrução e julgamento, 

nos termos dos artigos 33 e 34 da Lei 9.099/95. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021639-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA REVELLES GUAREZI OAB - MT24470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021639-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOEL ANTONIO DIAS REQUERIDO: CLARO S.A. Visto. A 

possibilidade de antecipação de tutela antecipada nos Juizados Especiais, 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c.Enunciado nº 163 do FONAJE. O 

fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado nas afirmações da parte Reclamante de que teve o 

serviço de telefonia suspenso arbitrariamente, uma vez que não possui 

débitos pendentes de pagamento. O justificado receio de ineficácia do 

provimento final exsurge da continuidade de suspensão do serviço 

essencial nos dias de hoje. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do 

CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à Empresa Reclamada 

que promova os ajustes necessários para restabelecer os serviços de 

telefonia das linhas telefônicas de nº (65) 99245-7463, no prazo de 24 

horas. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021640-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA MENEZEZ GUALBERTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO BORGES MAGELLA (REQUERIDO)

PLASTICA PRA TODOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021640-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA CRISTINA MENEZEZ GUALBERTO SILVA 

REQUERIDO: PLASTICA PRA TODOS EIRELI - EPP, BRUNO BORGES 

MAGELLA Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos 

Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 

84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 

do FONAJE. Demonstra a parte Reclamante, em tese, o pagamento do título 

341 no valor de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), 

pugnando pela imediata suspensão do protesto junto ao Cartório do 4º 

Ofício. O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na prova inicialmente trazida onde demonstrado, em 

tese, a quitação do título levado a protesto e ausência de outros registros. 

O justificado receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo 
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risco de limitar o acesso da parte Reclamante ao crédito, por eventual 

indevida restrição nos bancos de dados de proteção. Isto posto, com 

fundamento no art. art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, 

determinando: a) suspensão da dívida representada pelo título discutido; 

b) suspensão do protesto do título indicado na inicial; e, c) seja oficiado ao 

Cartório de Notas onde depositado o título para conhecimento. Evidente 

que, em havendo prova da legalidade da negativação/protesto estará a 

parte Reclamada dispensada do cumprimento desta decisão, contudo, 

dependente da apresentação do(s) respectivos(s) documento(s), no 

prazo de 5 (cinco) dias. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, 

naquilo que não for responsabilidade processual da parte Reclamante, 

porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para responder à 

reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, intime-se do 

deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias necessárias. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007232-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZONARA BATISTA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007232-02.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: IZONARA BATISTA CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Izonara Batista Carvalho em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Fundamento e decido. Preliminar 1 - 

Perícia Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. 2 – Ausência de Comprovante Original de Negativação Deixo de 

acolher a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, 

em razão de a parte autora ter instruído os autos com todos os 

documentos indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da 

não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. 3 - Da impossibilidade de inversão do ônus da 

prova A relação em exame enquadra-se nas disposições contidas no 

Código de Defesa do Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do 

ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou 

quando se verificar a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese 

aventada pela reclamada e entendo presente a condição necessária para 

a aplicação da inversão do ônus probatório, tendo em vista a norma 

aplicável à espécie. Mérito Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

da autora, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. 

A parte Reclamante alega não possuir relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito no valor de R$ 1.205,98 (um mil, 

duzentos e cinco reais e noventa e oito centavos), que foi incluído nos 

órgãos de proteção ao crédito. No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico referente 

ao uso do serviço que é ofertado pela mesma, bem como a obrigação de 

pagar o débito inadimplido. A reclamada apresentou nos autos o termo de 

adesão e contratação de serviços devidamente assinado pela parte 

autora e cópia do documento pessoal, que legitimam a cobrança do débito 

inscrito nos órgãos de restrição ao crédito. Registra-se, que a parte 

requerente não apresentou seu documento de identificação, a fim de 

impugnar o documento apresentado pela requerida. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Frisa-se, que embora o artigo 6º, 

VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a parte Reclamante 

demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. Como é 

sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado 

deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no 

artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Conquanto a 

facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas relações 

consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de minimamente 

provar os fatos constitutivos do seu direito. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Com efeito, sobre o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante ao pagamento do débito que está aberto, entendo, pelo seu 

deferimento, visto que restou comprovada a legalidade do débito inscrito 

no rol de inadimplentes. Não observo no caso sub examine os elementos 

insculpidos no art. 80, do CPC, para a incidência da multa por litigância de 

má-fé, considerando neste aspecto o exercício do direito de ação, ao 

passo que não se trata de decorrência lógica da improcedência do pedido. 

Por consentâneo, afasta-se a aplicação da exceção apresentada pelo art. 

55, da Lei 9.099/1995 para a condenação em honorários, tendo em vista 

que é relacionada diretamente a decretação da litigância de má-fé. Por fim, 

é de se registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção 

ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o 

devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do 

STJ. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para condenar a requerente ao pagamento da importância 

inscrita no cadastro de inadimplência, R$ 1.205,98 (um mil, duzentos e 

cinco reais e noventa e oito centavos), qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos 

contados a partir da obrigação inadimplente. Sem custas e honorários (art. 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007621-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIMILLA DO PRADO FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007621-84.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LUDIMILLA DO PRADO FEITOSA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais proposta por Ludmilla do Prado Feitosa 

em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Fundamento e decido. Preliminar 1 - 

Perícia Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas 
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existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. 2 – Falta de Interesse de Agir Rejeito a preliminar, pois se 

confunde com o próprio mérito, além disso o prequestionamento 

administrativo não é pré-requisito para ingresso da presente demanda, 

porquanto tratar-se de direito constitucionalmente assegurado ao cidadão. 

3 – Ausência de Comprovante Original de Negativação Deixo de acolher a 

preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, em razão 

de a parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. Mérito O cerne da controvérsia consiste em 

analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro 

de inadimplentes, haja vista a alegação de ausência de contratação dos 

serviços, desconhecendo desse modo a cobrança que ensejou a 

anotação junto ao SPC/SERASA no valor R$ 94,99 (noventa e quatro reais 

e noventa e nove centavos). Cabia à reclamada impugnar especificamente 

os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a 

legalidade da inscrição, o que o fez, conforme se verifica na gravação 

anexada à contestação, na qual a requerente confirma seu nome, seus 

dados pessoais e endereço (ID 25773638 e 25773639). No caso, a parte 

requerente não impugnou especificamente os áudios apresentados pela 

requerida. Dessa forma restou comprovada a existência da relação 

jurídica entre as partes e que de fato, a parte autora contratou os serviços 

da reclamada, sendo a cobrança devida. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes. Assim, não há falar em inexistência do débito, muito 

menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade por parte da Reclamada. A Turma Recursal entende 

pela legitimidade da gravação: E M E N T A - RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE ÁUDIO, 

FATURAS E INFORMAÇÕES SISTÊMICAS - COMPROVAÇÃO DE FATO 

EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, 

INCISO II, DO CPC/2015 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Recurso Inominado nº. 

0015854-21.2018.811.0002, Juiz-Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes, Data do Julgamento: 25.03.2019) Portanto, o pleito de indenização 

por danos morais não merece provimento, eis que não houve abalo, uma 

vez que existe contrato entre as partes com débito pendente de quitação. 

Por fim, é de se registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar 

previamente o devedor acerca de possível negativação, nos termos da 

Súmula 359, do STJ. Com efeito, sobre o pedido contraposto para 

condenar a parte reclamante ao pagamento do débito que está aberto, 

entendo, pelo seu deferimento, visto que restou comprovada a legalidade 

do débito inscrito no rol de inadimplentes. Assim, tenho que a hipótese é 

de improcedência dos pedidos da inicial. Isto posto, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a 

requerente ao pagamento da importância inscrita no cadastro de 

inadimplência, R$ 94,99 (noventa e quatro reais e noventa e nove 

centavos), qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação 

inadimplente. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, nos termos do art. 40, 

da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T 

E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012907-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDLAINE CRISTINA DOS SANTOS FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012907-43.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: EDLAINE CRISTINA DOS SANTOS FERRAZ REQUERIDO: 

TAM LINHAS AÉREAS S/A Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais proposta por Edlaine Cristina dos Santos Ferraz em desfavor TAM 

Linhas Aéreas S.A. Fundamento e decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Mérito. O caso se refere à Reclamação com pedido de 

indenização por danos morais, formulada pelo Reclamante, visando ser 

compensado pela falha na prestação do serviço da Reclamada, ante o 

desembarque em aeroporto equivocado. Noticia a requerente, em síntese, 

que comprou passagem aérea para o dia 30.09.2019, de Gramado a 

Cuiabá. Relata que inicialmente desembarcou no aeroporto de 

Guarulhos/SP e ao se dirigir ao balcão de informações foi informada que 

seu voo de conexão partiria do aeroporto de Congonhas.SP. Informa que a 

requerida não prestou nenhum auxilio no seu deslocamento até o 

aeroporto de Congonhas, razão pela qual teve que custear transporte 

particular. Aduz que a requerida após reconhecer seu erro forneceu outra 

passagem com saída às 11h30, de Congonhas. Em defesa, a requerida 

alegou culpa exclusiva da vítima, pois no cartão de embarque mostra 

todas as informações do voo e do aeroporto correto. No presente caso, 

em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Da prova produzida é possível concluir que a requerente não se atentou 

as informações contidas no cartão de embarque, pois nele consta que o 

desembarque ocorreria no aeroporto de Guarulhos/SP, às 23h40, e, logo 

após, deveria promover seu deslocamento até o aeroporto de 

Congonhas/SP para embarcar no voo de conexão às 06h45. Da narrativa 

posta na inicial, infere-se, que a requerente após o seu desembarque no 

aeroporto de Guarulhos/SP, às 23h40, em nenhum momento adotou 

alguma providência para o seu deslocamento até o aeroporto correto 

(Congonhas), ou seja, a autora chegou ao aeroporto correto e se manteve 

inerte até o horário próximo de sua conexão, o que inviabilizou o 

transporte oferecido pela requerida. No caso, a parte autora não 

apresentou impugnação. Existindo culpa exclusiva da vítima, fica afastada 

a responsabilidade civil do prestador de serviços por eventuais danos 

materiais e morais suportados pelo passageiro, nos termos do art. 14, §3º, 

do CDC. A inteligência do artigo 6º, da Lei nº 9.099/95, nos mostra que o 

juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Deste modo, apesar 

da reclamação tratar de relação de consumo e haver inversão do ônus da 

prova, a parte Reclamante não está dispensada do que determina o art. 

373, I, do CPC. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo 

S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007522-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017-O 

(ADVOGADO(A))

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007522-17.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA REQUERIDO: 

TAM LINHAS AÉREAS S/A Noticia o requerente, em síntese, que seu 

bilhete do voo LA 3760 de São Paulo a Cuiabá, na data de 09.09.2019, foi 

cancelado em razão da sua ausência no voo de ida (Cuiabá – São Paulo 

em 06.09.2019), ocorrendo a pratica denominada de “No show”. Informa 

que foi necessário a aquisição de nova passagem pelo valor de R$ 

1.264,00 (um mil, duzentos e sessenta e quatro reais) para que pudesse 

retornar a Cuiabá. Diante dos fatos narrados, pleiteia reparos pelos 

transtornos experimentados e restituição da quantia despendida. A 

requerida, em defesa, defendeu a legalidade do cancelamento dos demais 

trechos quando o passageiro não comparece no voo inicial. Houve 

apresentação de impugnação. É o necessário. Fundamento e decido. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações das parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a 

inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação 

de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Verifico a demonstração nos 

autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que, restou 

incontroverso a ocorrência de “No Show”, tendo em vista o não embarque 

da parte autora no voo de Cuiabá a São Paulo, no dia 06.09.2019. 

Recentemente o Superior Tribunal de Justiça através do Resp 1.699.780, 

fixou a tese no sentido de que configura prática abusiva da empresa 

aérea, por violação direta do Código de Defesa do Consumidor, o 

cancelamento automático e unilateral do bilhete de retorno em virtude do 

não comparecimento do consumidor no trecho de ida. Veja-se: EMENTA - 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. AQUISIÇÃO DE 

PASSAGENS DO TIPO IDA E VOLTA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO E 

UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA, TENDO EM VISTA A NÃO 

UTILIZAÇÃO DO BILHETE DE IDA (NO SHOW). CONDUTA ABUSIVA DA 

TRANSPORTADORA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 51, IV, XI, XV, E § 1º, I, II E III, 

E 39, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DAS 

DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DAS NOVAS PASSAGENS 

(DANOS MATERIAIS). FATOS QUE ULTRAPASSARAM O MERO 

ABORRECIMENTO COTIDIANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia instaurada neste feito 

consiste em saber se configura conduta abusiva o cancelamento 

automático e unilateral, por parte da empresa aérea, do trecho de volta do 

passageiro que adquiriu as passagens do tipo ida e volta, em razão de 

não ter utilizado o trecho inicial. 2. Inicialmente, não há qualquer dúvida que 

a relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, tendo 

em vista que o adquirente da passagem amolda-se ao conceito de 

consumidor, como destinatário final, enquanto a empresa caracteriza-se 

como fornecedora do serviço de transporte aéreo de passageiros, nos 

termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 

Dessa forma, o caso em julgamento deve ser analisado sob a ótica da 

legislação consumerista, e não sob um viés eminentemente privado, como 

feito pelas instâncias ordinárias. 3. Dentre os diversos mecanismos de 

proteção ao consumidor estabelecidos pela lei, a fim de equalizar a 

relação faticamente desigual em comparação ao fornecedor, destacam-se 

os arts. 39 e 51 do CDC, que, com base nos princípios da função social do 

contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem, em rol exemplificativo, as 

hipóteses, respectivamente, das chamadas práticas abusivas, vedadas 

pelo ordenamento jurídico, e das cláusulas abusivas, consideradas nulas 

de pleno direito em contratos de consumo, configurando nítida mitigação 

da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). 4. A previsão 

de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não 

comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), configura 

prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos 

referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o 

restabelecimento do necessário equilíbrio contratual. 4.1. Com efeito, 

obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a 

viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o 

pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o consumidor em 

desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé 

objetiva, que deve reger as relações contratuais (CDC, art. 51, IV). 

Ademais, a referida prática também configura a chamada "venda casada", 

pois condiciona o fornecimento do serviço de transporte aéreo do "trecho 

de volta" à utilização do "trecho de ida" (CDC, art. 39, I). 4.2. Tratando-se 

de relação consumerista, a força obrigatória do contrato é mitigada, não 

podendo o fornecedor de produtos e serviços, a pretexto de maximização 

do lucro, adotar prática abusiva ou excessivamente onerosa à parte mais 

vulnerável na relação, o consumidor. 5. Tal o quadro delineado, é de rigor 

a procedência, em parte, dos pedidos formulados na ação indenizatória a 

fim de condenar a recorrida ao ressarcimento dos valores gastos com a 

aquisição da segunda passagem de volta (danos materiais), bem como ao 

pagamento de indenização por danos morais, fixados no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor. 6. Recurso especial provido. 

(REsp 1699780/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018) Assim, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. Portanto, no caso concreto, restou comprovado a 

pratica abusiva de “No Show”, o que ultrapassa o mero descumprimento 

contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano 

moral à honra subjetiva da parte requerente. Desta forma, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte requerente, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Quanto ao pedido de danos materiais, tenho que 

merece deferimento, a fim de restituir o valor gasto com a compra do novo 

bilhete aéreo, pois restou configurada a pratica abusiva de “No Show”. 

Desse modo, a requerida deve restituir a requerente de forma simples a 

quantia de R$ 1.264,00 (um mil, duzentos e sessenta e quatro reais), pois 

não se verifica os requisito do art. 42 do CDC, notadamente a má-fé. Pelo 

exposto, reconheço a ocorrência da revelia e nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida para: a) condenar a requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais à parte requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença e 

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a 

partir da citação, e b) restituir à parte autora o valor de R$ 1.264,00 (um 

mil, duzentos e sessenta e quatro reais), a título de danos materiais, valor 

este que deve ser corrigido pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo e 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, arquivem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005922-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSON MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)
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BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005922-58.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: GLEYSON MORAIS DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Gleyson Morais da Silva em desfavor de Banco 

Bradescard S.A e Banco Losango S.A – Banco Multiplo. Fundamento e 

decido. Prejudicial de Mérito. 1 - Prescrição Alega a reclamada que a 

pretensão autoral encontra-se prescrita, visto que os débitos que geraram 

as restrições ocorreram em 17.01.2015 e 06.04.2015, entretanto, tendo a 

ação sido proposta somente em 03.09.2019, ou seja, após o prazo de 03 

(três) anos previsto no artigo 206, § 3º, V do Código Civil. Em que pese à 

alegação da parte requerida, a pretensão autoral é amparada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, sendo certo que para a hipótese de reparação 

de danos, o prazo é quinquenal, conforme artigo 27 do CDC. Ademais, os 

débitos ora discutidos permanecem ativos no cadastro de mal pagadores 

até o momento da distribuição da ação, desse modo, entendo, que o dano 

sofrido se prolongou ao longo do tempo. Rejeito, pois, a preliminar em 

epígrafe. Preliminar 1 - Do Valor da Causa Determino de ofício a correção 

do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o 

montante atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito 

econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá 

incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, 

considerando o silêncio eloquente da parte autora, entendo que sua 

pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais 

Cíveis. 2 - Da retificação do polo passivo da ação A parte requerida 

requer a retificação do polo passivo da ação, para que passe a constar 

Banco Bradesco S.A no lugar de Banco Bradescard S.A como parte do 

feito, tendo em vista ser esta a responsável pela inscrição do nome do 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 

98,80 (noventa e oito reais e oitenta centavos). Defiro, pois, o pedido 

formulado. Procedam-se as devidas. 3 – Ausência de Comprovante 

Original de Negativação Deixo de acolher a preliminar suscitada pela 

Reclamada em sede de contestação, em razão de a parte autora ter 

instruído os autos com todos os documentos indispensáveis a análise da 

demanda. Aliás, na hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos 

restritivos, tal questão será enfrentada na análise do mérito, e não em 

sede de preliminar como fora abordado pela Reclamada. Mérito Sustenta a 

parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente pelas 

empresas requeridas, uma vez que não possui com elas nenhum débito. - 

Da restrição lançada pela requerida Banco Losango S.A – Banco Multiplo 

Contesta a requerida aduzindo que a parte requerente contratou um 

financiamento junto ao Banco Losango S/A, por meio do Contrato Proposta 

nº P 4404689333, no valor total de R$ 784,70 (setecentos e oitenta e 

quatro reais e setenta centavos), para pagamento em 10 (dez) parcelas 

mensais e consecutivas no valor de R$ 78,47 (setenta e oito reais e 

quarenta e sete centavos), todavia o requerente efetuou apenas e tão 

somente o pagamento das 03 (três) primeiras parcelas, ocasionando a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 

78,47 (setenta e oito reais e quarenta e sete centavos). Cabia à requerida 

impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar 

documentos comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, 

conforme se verifica nos documentos acostados à contestação: contrato 

devidamente assinado pelo requerente, comprovando a existência da 

relação jurídica entre as partes e a origem do débito, sendo a negativação 

devida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil/2015. No caso, a parte requerente impugnou apenas alegando que a 

parte não apresentou documentos para comprovar suas alegações, 

todavia, não impugnando o documento apresentado. Comprovado a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não 

impugnou os documentos. Presentes indícios substanciais de que o débito 

que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Não observo no caso 

sub examine os elementos insculpidos no art. 80, do CPC, para a 

incidência da multa por litigância de má-fé, considerando neste aspecto o 

exercício do direito de ação, ao passo que não se trata de decorrência 

lógica da improcedência do pedido. Por consentâneo, afasta-se a 

aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, da Lei 9.099/1995 para a 

condenação em honorários, tendo em vista que é relacionada diretamente 

a decretação da litigância de má-fé. Por fim, é de se registrar que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Isto posto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

inexigibilidade do débito no valor de R$ 78,47 (setenta e oito reais e 

quarenta e sete centavos), incluído em 17.01.2015. - Da restrição lançada 

pela requerida Banco Bradescard S.A A despeito das alegações 

apresentadas na peça defensiva que pudesse legitimar a existência do 

débito no valor de R$ 98,80 (noventa e oito reais e oitenta centavos), 

forçoso reconhecer não ter a Reclamada Banco Bradescard S.A logrado 

êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva, pois a 

mera alegação que o requerente é titular de conta corrente, sem 

apresentação de tela sistêmica, não capaz de comprovar seus 

argumentos. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência 

de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Diante da negativa da Reclamante, cabia à parte 

reclamada comprovar a regularidade do débito, a existência da relação 

jurídica entre as partes, apresentando o contrato devidamente assinado, 

ou o áudio da gravação, se a contratação foi realizada por “Call Center”, 

ônus do qual não se desincumbiu. Registra-se, novamente, que a 

Reclamada não produziu nenhum tipo de prova, a fim de afastar os 

argumentos da Reclamante em relação ao débito no valor de R$ 98,80 

(noventa e oito reais e oitenta centavos). Portanto, não trouxe a ré prova 

que evidenciasse a legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus 

da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do CPC. Nesse sentido, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Desta 

forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados do Reclamante 

indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, comprovada 

a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Entretanto, muito embora indevida a 

negativação do nome da consumidora, não há que se falar, no caso, em 

danos morais, pois o requerente já estava incluso no cadastro de 

inadimplentes pelo débito discutido acima, cujo teve a sua legalidade 

reconhecida. Desta feita, entendo, que a negativação feita pela reclamada, 

embora indevida, não trouxe qualquer abalo/prejuízo para o autor da lide, 

tendo em vista a preexistência de outra inscrição. A Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Obstante a aplicação da referida súmula, a existência de 

outro apontamento anterior, como no presente caso, deve ser levado em 

consideração para opinar como improcedente o pedido indenizatório. Ante 

o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para declarar apenas a inexistência do débito no 
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valor de R$ 98,80 (noventa e oito reais e oitenta centavos). Determino a 

correção do valor dado à causa para R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, 

novecentos e vinte reais), no sistema Projudi. Determino também, a 

retificação do polo passivo da ação, a fim de conste o nome da pessoa 

jurídica Banco Bradesco S.A no lugar de Banco Bradescard S.A. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, arquivem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002285-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA INACIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002285-02.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: BENEDITA INACIA SANTANA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Projeto de Sentença 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por BENEDITA 

INACIA SANTANA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRESCRIÇÃO: Não há que se falar em prescrição, uma vez que, no caso, 

se aplica o prazo quinquenal, por se tratar de utilização do CDC, com 

prazo mais favorável ao consumidor, conforme se vê: APELAÇÃO CÍVEL 

– Ação de Indenização por Danos Morais – PRELIMINARES DE 

PRESCRIÇÃO E falta de interesse de agir – rejeitadas – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA nO CADASTRO de inadimplentes – DANO MORAL 

CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – VALOR MANTIDO– RECURSO 

DESPROVIDO. O lapso prescricional aplicável à responsabilidade civil 

decorrente de relação de consumo é o quinquenal, (05) anos de acordo 

com o regramento atual quanto a matéria, estabelecido no art. 27 do 

Código de Defesa do Consumidor.Se o objetivo principal da ação é reparar 

os danos morais causados pela negativação do nome do consumidor, e 

existem provas nos autos que indiquem ser a mesma indevida, não há 

falar em falta de interesse de agir do Apelado, sob pena de violar o direito 

ao acesso a justiça, assegurado pelo art. 5º, inciso XXXV da CF/88.A 

inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente 

constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu causa, não 

havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos morais, pois, 

trata-se de dano moral in re ipsa, presumido, que dispensa a 

demonstração da extensão do dano.A fixação do quantum indenizatório a 

título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão 

dos danos e capacidade econômica das partes. (TJMT, Ap 102926/2014, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

25/02/2015) Deste modo, afasto a prejudicial suscitada. AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO EXPEDIDO POR ÓRGÃO OFICIAL 

Deixo de acolher a presente preliminar em razão de a parte autora ter 

instruído os autos com todos os documentos indispensáveis a analise da 

demanda. Aliás, na hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos 

restritivos, tal questão será enfrentada na análise do mérito. 

PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL Embora a parte autora não tenha juntado o 

comprovante de endereço em seu nome, há a indicação deste na inicial, 

como também declaração de residência devidamente assinada, o que 

permite a verificação do foro competente. Dessa forma, em conjunto com 

os demais elementos dos autos e o direito de acesso à Justiça, deixo de 

acolher as preliminares arguidas. DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Não se 

faz necessária a realização de audiência instrução, porque há nos autos 

prova documental suficiente à prova do alegado, sendo a realização da 

prova oral meramente procrastinatória e contrária à efetividade da 

prestação jurisdicional. 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa 

o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, negando o referido débito com a reclamada. 

No entanto, a reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da 

cobrança, trazendo aos autos telas de seu sistema de cobrança, que 

demonstram a relação contratual, bem como os débitos da parte autora. 

De acordo com as provas dos autos, constam vários pagamentos. Ora, se 

houve pagamento, é porque houve contrato. Não se pode negar, que nos 

tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são 

pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso 

é tapar os olhos à modernidade. O Direito tem que evoluir. Em que pese a 

majoritária jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela 

do computador, mas sem a assinatura da reclamante, o fato é que, no 

caso em concreto, demonstrou-se que a reclamante chegou a pagar 

algumas as prestações. Se pagou é porque mantinha e manteve a relação 

com a reclamada. Além disso, de acordo com a súmula 359 do STJ, o 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é responsável pela 

notificação prévia do devedor. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Por fim, não 

observo no caso sub examine os elementos insculpidos no art. 80, do 

CPC, para a incidência da multa por litigância de má-fé, considerando 

neste aspecto o exercício do direito de ação, ao passo que não se trata 

de decorrência lógica da improcedência do pedido. Por consentâneo, 

afasta-se a aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, da Lei 

9.099/1995 para a condenação em honorários, tendo em vista que é 

relacionada diretamente a decretação da litigância de má-fé. Tendo a parte 

reclamada demonstrado a legitimidade do débito, faz jus ao pedido 

contraposto formulado na defesa, motivo pelo qual entendo pela 

condenação da parte autora ao pagamento do valor de R$ 81,08 (oitenta e 

um reais e oito centavos), valor discutido no presente processo, nos 

limites dispostos no art. 31, da Lei n. 9099/1995. Ante o exposto, 

proponho: a) REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES e PREJUDICIAL DE MÉRITO 

arguidas pela reclamada; b) IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado na 

inicial; c) PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para CONDENAR a parte 

autora ao pagamento de R$ 81,08 (oitenta e um reais e oito centavos) a 
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favor da reclamada, valor esse acrescido de juros de 1% ao mês e 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada fatura, 

extinguindo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Isa Bacchi Cover Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021568-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUSSEIN HICHAM DARWISH (REQUERENTE)

GIOVANNA MOTTA BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

H. M. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021568-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HICHAM MOTTA DARWISH, GIOVANNA MOTTA BARBOSA 

DE OLIVEIRA, HUSSEIN HICHAM DARWISH REQUERIDO: BRADESCO 

SAUDE S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. No caso, uma das partes 

Reclamantes é menor (H.M.D.), representada por seus genitores HUSSEIN 

HICHAM DARWISH e GIOVANNA MOTTA BARBOSA DE OLIVEIRA. A 

competência do juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser 

observado pelo juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de 

princípio de ordem pública. O art. 8º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.099, de 

26.09.95, dispõe expressamente: “§ 1º Somente serão admitidas a propor 

ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, 

excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;” Logo, uma das 

partes, por ser menor e incapaz, não pode ser parte em processos que 

tramitam nos Juizados Especiais. Preleciona o artigo 51, inciso IV, da Lei 

nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos 

previstos no art. 8º desta Lei;” Cumpre ressaltar que não é o caso de 

mera extinção da demanda em relação a ele, visto que é necessária a sua 

efetiva participação a fim de garantir a ampla defesa. Ante ao exposto, 

com fundamento nos artigos 8o c.c. art. 51, inciso IV e §1º, da Lei nº 

9.099/95, reconheço a incompetência do juízo, para INDEFERIR A PETIÇÃO 

INICIAL e EXTINGUIR o feito, sem julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012937-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012937-78.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELIZABETH DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR. A tutela jurisdicional não está condicionada ao 

ingresso anterior nas vias administrativas ou ao esgotamento dos demais 

meios extrajudiciais de solução de conflito. - DOS DOCUMENTOS 

ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. A presente Reclamação 

se encontra devidamente instruída com os documentos necessários para 

o deslinde do feito, restando suficiente demonstrada a inscrição negativa 

objeto de discussão, inexistindo exigência legal de apresentação do 

extrato de negativação oficialmente expedido pelo SCPC para tal fim. 

Rejeito, portanto, as preliminares. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como a baixa da negativação decorrente e indenização por 

danos morais, por se tratar de cobrança indevida. Em defesa, a parte 

Reclamada sustenta a legalidade da cobrança, todavia, não apresenta 

nenhum documento hábil para demonstrar a origem da dívida defendida. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente 

em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...) que originou o débito discutido, sendo que “telas 

de sistemas” e faturas isoladas e eventualmente apresentadas não se 

prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência de 

débito entre as partes no valor de R$ 108,73 (cento e oito reais e setenta 

e três centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de condenação por ato 

ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da 

Empresa Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação após o 

trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do 

juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011744-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE LARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011744-28.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARCELO HENRIQUE LARA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Processo nº 1011744-28.2019.8.11.0001 PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório. O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui débitos com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do apontamento junto ao SPC/SERASA no valor 

de R$ 136,74 (cento e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos). 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - 

Necessidade de juntada do extrato original do órgão Negativador. A 

Empresa Reclamada poderia, se fosse o caso, apresentar o extrato a 

corroborar possível defeito daquele vindo com a inicial. Portanto, a mera 

alegação não serve a rejeitar, de plano, a reclamação. Rejeito a preliminar. 

Mérito Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto aos órgãos restritivos, no 

entanto, tais apontamentos são supervenientes ao discutido na presente 

reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a 

não aplicação da referida súmula, a existência de outros apontamentos, 

como no presente caso, deve ser levada em consideração para a fixação 

do quantum indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e 
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prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, 

considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 136,74 (cento e trinta e seis reais e setenta e quatro 

centavos); b) determinar à Empresa Reclamada promova a exclusão do 

nome da parte Reclamante dos Órgãos Negativadores de crédito, pela 

dívida discutida na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias; c) condenar a 

Empresa Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título 

de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir do 

arbitramento; d) permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, 

informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício 

ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; e, e) tratando-se 

de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011759-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MONTEIRO MURTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011759-94.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUCAS MONTEIRO MURTA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. A controvérsia consiste em analisar a 

legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui relação jurídica 

com a parte Reclamada, desconhecendo a origem dos 02 (dois) 

apontamentos efetuados pela Reclamada junto ao SCPC no montante de 

R$ 345,02 (trezentos e quarenta e cinco reais e dois centavos). 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar Do 

valor da causa O valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

título de dano moral (indicação a menor ou por omissão) e material, em 

evidente descumprimento do art. 292, V, do CPC c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE, remetendo à necessidade de correção, nos termos do art. 

292, §3º, do mesmo Código, para o teto admitido nos Juizados Especiais. 

Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais), correspondentes a 40 (quarenta) salários 

mínimos vigentes à data da distribuição da ação. Necessidade de juntada 

do extrato original do órgão Negativador. A Empresa Reclamada poderia, 

se fosse o caso, apresentar o extrato a corroborar possível defeito 

daquele vindo com a inicial. Portanto, a mera alegação não serve a rejeitar, 

de plano, a reclamação. Rejeito a preliminar. Mérito Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. No caso concreto, o 

fato por si só, configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe 

de prova de sua ocorrência. Deste modo, revendo as circunstâncias da 

demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, 

sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 
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INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) fixar o valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais), que deve ser corrigido no sistema PJE; b) 

declarar a inexistência dos 02 (dois) apontamentos efetuados pela 

Reclamada junto ao SCPC no montante de R$ 345,02 (trezentos e quarenta 

e cinco reais e dois centavos); c) determinar à Empresa Reclamada 

promova a exclusão do nome da parte Reclamante dos Órgãos 

Negativadores de crédito, pela dívida discutida na inicial, no prazo de 5 

(cinco) dias; d) condenar a Empresa Reclamada a pagar o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; e) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de 

que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro; e, f) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada; extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas 

Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 
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Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013665-22.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

GISLAYNE MANUEL DE ANDRADE SOUZA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório. Reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito 

e indenização por danos morais, visando compensação por falha na 

prestação de serviços da Reclamada, ante a cobrança indevida de 

valores e consequente negativação. Em resposta, a Reclamada sustenta a 

legalidade da cobrança, em decorrência de cessão de direitos creditórios 

da empresa “VIA VAREJO S.A.”, com documentos (Termo de Cessão de 

Crédito; Termo de Adesão devidamente assinado, acompanhado dos 

documentos pessoais da Reclamante consignados no ato da contratação; 

histórico de inadimplência). Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminar Da Retificação do Polo Passivo Acolho a 

preliminar suscitada a fim de retificar o polo passivo, passando a constar 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI - NP, 

em razão do equívoco no cadastramento pelo Reclamante. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. 

Analisando as provas produzidas nos autos do processo, entendo que a 

Reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos do processo documentos que comprovam a cessão 

de crédito realizada e a origem da dívida contestada pela parte autora. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. No caso, havendo cessão do crédito 

a terceira empresa, não é de se reconhecer a litigância de má fé da parte 

Reclamante que noticiou o desconhecimento da dívida em relação à 

empresa originária. Pedido contraposto Diante da prova produzida pela 

parte Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, sem 

resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova 

de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se 

concluir pela sua procedência no valor de R$ 889,54 (oitocentos e oitenta 

e nove reais e cinquenta e quatro centavos). No caso, havendo outros 

valores pendentes de pagamento, deverá a parte Reclamada se socorrer 

da via própria, posto que o pedido contraposto está limitado ao objeto 

discutido na petição inicial. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC: a) JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial; b) JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto, a fim de: b.1) acolher a preliminar de retificação do 

polo passivo, devendo a Gestora promover as devidas correções junto ao 

sistema PJE; b.2) condenar a parte Reclamante e efetuar o pagamento do 

valor de R$ 889,54 (oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro 

centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção 

monetária (INPC), a contar do respectivo vencimento; extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007575-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PINHEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007575-95.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANTONIO CARLOS PINHEIRO SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. 

Processo nº 1007575-95.2019.8.11.0001 PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc... Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que foi surpreendida com a 

negativação de seu nome junto ao SERASA por uma dívida que alega 

desconhecer; - que não possui relação jurídica com a Reclamada. Em 

defesa, a parte Reclamada junta documentos (termo de contratação, 

devidamente assinado; documentos pessoais consignados no momento da 

contratação e histórico de inadimplência), a justificar a contratação do 

serviço e respectiva dívida, sem resistência pela parte Reclamante. 

Fundamento e decido. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A prova produzida em contestação demonstra a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Destaco ainda que a parte promovente sequer impugna 

especificamente os documentos colacionados pela Ré, se limitando a 

aduzir de maneira genérica que a prova trazida pela Reclamada foi 

produzida unilateralmente. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e reconhecendo a litigância 

de má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa de 2% 

(dois por cento) do valor da causa, custas processuais e honorários 

advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com 

fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do NCPC, c/c art. 55, caput, da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE; extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se 

o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se 

em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002843-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELIA MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

WILMAR GOUVEIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO OAB - MT8231-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002843-71.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DELIA MARIA DE LIMA, WILMAR GOUVEIA DA SILVA REQUERIDO: 

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Rescisão contratual da compra de 

imóvel, com retenção integral dos valores pagos pela parte Reclamante em 

razão da negativa de financiamento. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar Da incompetência em razão do valor 

da causa Rejeito a preliminar suscitada posto que o objeto da demanda 

não diz respeito ao contrato principal de compra em venda, mas sim ao 

“Instrumento Particular de Distrato” que se encontra dentro da alçada 

desta justiça especial. Da aplicação da Lei nº 13.786/2018 A despeito das 

argumentações da Reclamada, a Lei dos Distratos não se aplica aos 

contratos firmados anteriormente à sua vigência, neste sentido: “EMENTA: 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 

13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE 

À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA 

PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, 

PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO 

RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. 

CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE”. (STJ – 2ª 

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – Resp. nº 1.498.484 - DF - 2014/0306634-9 

– REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – p. 25/06/2019) Mérito Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, houve a inversão do ônus da prova (id. 

22816993), cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha 

na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. A rescisão contratual é fato incontroverso, nos autos. A 

questão a ser debatida é se o valor pago pela Reclamante (R$ 36.645,63 – 

trinta e seis mil seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três 

centavos), pode ou não ser integralmente retido, sob a alegação de que a 

rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva do Autor. Ainda que se 

considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da 
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incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte 

Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações, nos 

termos do artigo 373, I, do CPC. No caso, inexiste evidência de que 

realmente não foi a parte Reclamante responsável pela negativa do 

financiamento, bem como, de que o contrato de compra e venda não se 

concretizou por motivos alheios a sua vontade. A circunstância de existir 

relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da 

prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a 

mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a 

verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se 

verifica no presente caso. Deste modo, considerando a motivação da 

rescisão contratual (negativa de financiamento) e as despesas 

operacionais, reconheço legítima a retenção de 25% (vinte e cinco por 

cento), do valor inicialmente pago pela parte Reclamante, conforme 

estipulado na cláusula 6.5 do contrato de compromisso de compra e 

venda. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE 

PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do 

CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é 

abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores 

devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese 

de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por 

culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata 

restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, 

em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou 

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao 

desfazimento. 2. Recurso especial não provido.” (STJ – 2ª S - REsp 

1300418/SC RECURSO ESPECIAL 2012/0000392-9 – rel. min. Luis Felipe 

Salomão – j. 13/11/2013 – DJe 10/12/2013). Grifei. “Ementa: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE COTA IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. 

DISTRATO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. MULTA RESCISÓRIA. 

10% DA QUANTIA TOTAL PAGA. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O autor 

realizou distrato de promessa de compra e venda cota imobiliária tendo-lhe 

sido restituído apenas 90% dos valores pagos através de prestações em 

razão de cláusula contratual que autorizava a retenção de valores (sinal e 

taxa de administração de 10%) pela construtora em caso de rescisão do 

contrato. Afirma que o valor constate do distrato iria ser restituído em 4 

parcelas, sob pena de multa de 10%, o que não ocorreu até o ajuizamento 

da ação. 2. O Juízo de origem julgou procedentes em parte os pedidos 

iniciais para condenar a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 

10.351,36 (R$5.220,00 + R$ R$4.664,88 + R$466,48), corrigidos pelo INPC 

a contar da data do distrato (27/10/2015), incidindo juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a contar da citação. 3. Insurge-se a ré alegando a 

impossibilidade de restituir o valor do sinal por tratar-se o mesmo de 

comissão de corretagem e que o autor assinou o distrato concordando 

com os valores a serem restituídos. Argumenta, ainda, que não deve 

incidir juros de mora sobre os valores a serem restituídos, eis que não 

houve descumprimento de sua parte de nenhuma obrigação. 4. A relação 

material estabelecida é de consumo, devendo a controvérsia ser 

solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo 

Código de Defesa do Consumidor. 5. A existência de distrato realizado 

pelas partes (ID 1442955, pg 1/2) não impede a discussão em juízo acerca 

dos valores retidos em razão da rescisão do contrato, a título de cláusula 

penal. Nos termos do art. 413 do Código Civil, bem como dos artigos 6º, IV, 

e 51, ambos do CDC, é possível a revisão das cláusulas contratuais que 

se mostrem abusivas. 6. Pela análise das provas colacionadas aos autos, 

observa-se que os valores pagos pelo autor no início do contrato 

correspondiam ao sinal e não à comissão de corretagem, razão pela qual 

devem integrar a totalidade dos valores pagos pelo imóvel. 7. Tratando-se 

de resolução do contrato por iniciativa do consumidor é possível a 

retenção pelo vendedor de parte dos valores pagos. Todavia, os valores 

retidos não podem ser desarrazoados. Assim, entendo razoável e em 

consonância com as regras do Código de Defesa do Consumidor, a 

redução da multa para 10% do total pago, carecendo de reparos a 

sentença nesse ponto, o que já se realizou quando do julgamento dos 

embargos de declaração no juízo originário. 8. Nos contratos de promessa 

de compra e venda de imóveis em que a resolução contratual ocorre a 

pedido ou culpa do promitente comprador, a jurisprudência do STJ 

firmou-se no sentido de que os juros de mora devem incidir a partir do 

trânsito em julgado. (Resp 1617652/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, Dje 29/09/2017). 9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. 

Sentença reformada apenas para fixar como termo inicial dos juros de 

mora o trânsito em julgado. Custas recolhidas. Sem condenação em 

honorários advocatícios, à mingua de recorrente vencido na integralidade.” 

(TJDFT – 2ª T - RI nº 0704640-56.2016.8.07.0007 – rel. juiz EDILSON 

ENEDINO DAS CHAGAS – j. 13/12/2017 – DJe. 22/01/2018). Grifei. 

Destaca-se que esse valor, apresenta-se suficiente para a reposição das 

despesas suportadas pela construtora, sendo que percentual superior 

implicaria em enriquecimento ilícito, ressaltando-se o fato de que o Autor 

nunca esteve, de fato, na posse do imóvel, e que este será reincorporado 

ao patrimônio da Reclamada. Nesse diapasão entendo devida a devolução 

do valor de R$ 27.484,22 (vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e quatro 

reais e vinte e dois centavos), de forma simples. Ante o exposto, nos 

termos do art. art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para 

condenar a Reclamada a restituir o valor de R$ 27.484,22 (vinte e sete mil 

quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), acrescidos 

de juros de 1% (um por cento) a.m., e correção monetária (INPC), 

contados a partir da citação; extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo SENTENÇA Visto, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se 

em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007031-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA AZEVEDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007031-10.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANGELICA AZEVEDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO CSF S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 
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cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante, sob a alegação de que foi vítima cobrança indevida por 

serviço não contratado (AVALIAÇÃO EMERGENCIAL DE CREDITO), 

embutido em sua fatura de cartão de crédito no valor de R$ 18,90 (dezoito 

reais e noventa centavos). Contudo, a prova coligida aos autos indica que 

a parte autora aderiu conscientemente ao serviço, apondo sua assinatura 

em termo próprio (id. 26967555). No caso, tem-se que o serviço provém 

de contratação lícita, tendo restado suficientemente esclarecido ao 

consumidor no momento da venda, o qual pode optar pela sua 

contratação, depois da análise da proposta de adesão que, ao final, 

resolveu firmar. Anoto que a circunstância de existir relação de consumo 

não pressupõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, 

também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 

demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não verifico no presente 

caso. Portanto, entendo que não ficou demonstrada a prática de ato ilícito 

pela Reclamada, estando, assim, ausentes os pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil. Não há que se falar em dano 

se não há conduta ilícita. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Felipe Douglas Santos Lucas Juiz Leigo 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021432-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO DE MIRANDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021432-14.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO BENEDITO 

DE MIRANDA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER IRINEU 

RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/02/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021437-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021437-36.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CELSO 

AUGUSTO DE MELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIGIA IRACEMA 

CHRISTOFOLO DE MELLO POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004819-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA VAQUEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

PROCESSO n. 1004819-16.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 13.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VANESSA VAQUEIRO 

RODRIGUES Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 

- DE 1207/1208 A 5100/5101, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 13ª BRIGADA DE 

INFANTARIA MOTORIZADA, AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE 

MENDONÇA 5001, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-901 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 6.905,21 (Seis mil, novecentos 

e cinco reais e vinte e um centavos). ADVERTÊNCIA: O prazo para 

pagamento iniciará a partir da intimação da presente carta. CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020040-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO VIANA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1020040-39.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

27/01/2020 Hora: 17:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003736-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOZIA BARROS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT3575-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA VARELA REGGES OAB - SC47359 (ADVOGADO(A))

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003736-62.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - MT3575-B, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª JEC Data: 

01/10/2019 Hora: 14:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 22 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005512-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN CRISTINA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005512-97.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

SONIA MARIA HOFMAN - MT25551/O, ATHENA CAMPOS DUARTE 

ANTELO SILVA - MT17802-O, NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

MT11595-O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/10/2019 Hora: 14:10 , que será 

realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, 

(Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 2 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003219-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DA CUNHA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO MASSOLI LEIRIAO OAB - MT214050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003219-57.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MURILO MASSOLI LEIRIAO - MT214050-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª JEC Data: 

30/09/2019 Hora: 10:50, que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 20 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004473-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA KELLY ANTONIA MOREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004473-65.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - MT24213/O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª JEC Data: 

07/10/2019 Hora: 11:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021443-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES OAB - MT8829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021443-43.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRO 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA 

DANIELA MORAIS GOMES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021237-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA JULIANY CASTRO DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

PROCESSO: 1021237-29.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: NATHALIA 

JULIANY CASTRO DE SENA RECLAMADO(A): MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos, Intime-se a parte reclamante 

para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de residência 

atualizado e em seu próprio nome ou justificar, comprovadamente, a 

relação existente com a pessoa indicada no documento juntado. Anoto 

para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021236-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos, comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou 

justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada 

no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1002519-81.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002519-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNO ALVES PORTO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS (CANCELAMENTO DE VOO DECORRENTE DE CHOQUE 

DE AVES NA TURBINA DA AERONAVE (CASO FORTUITO INTERNO) QUE 

GEROU O ATRASO DE 14 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL EM 

RELAÇÃO AO VOO CONTRATADO) em que a parte reclamante alega que 

teve falha na prestação de serviço, em decorrência do atraso de voo. 

Pugna por reparação de ordem moral. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a 

preliminar de conexão, pois os processos indicados apesar de serem 

semelhantes não são idênticos, razão pela qual afasta a ocorrência de 

conexão entre as causas. 3. A pretensão merece juízo de procedência. O 

Reclamante alega que no dia 24/07/2019 seu vôo saindo de Rio de 

Janeiro/RJ – São Paulo/SP – Cuiabá/MT sofreu uma alteração inesperada 

nos horários, o que causou a alteração do voo com saída do aeroporto do 

Rio de Janeiro para as 18h55, tendo como destino final em Cuiabá/MT, 

previsto para chegada em seu destino às 21h55. Ocorreu que ao decolar, 

a aeronave colidiu com aves, prejudicando desta forma, as turbinas da 

aeronave, o que causou um pouso de emergência. A reclamada informa 

que foi realocada para um voo com saída do Rio Janeiro/RJ – Goiânia/GO – 

Cuiabá/MT. A Reclamada alega que devido a perca de sua conexão, só foi 

possível chegar ao seu destino final dia 25/07/2019 às 04h25. Inicialmente, 

cumpre anotar que é pacífico o entendimento de que o caso em comento 

deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já 

que é patente a relação de consumo existente no pleito à indenização por 

danos morais por defeito na prestação do serviço. Da análise detida aos 

autos conclui-se que razão assiste ao Reclamante, pois a Reclamada 

limitando-se a atribuir a culpa a malha aérea. Como se sabe, a lei 

consumerista, fundada na teoria do risco do negócio, estabeleceu para os 

fornecedores em geral a responsabilidade civil objetiva, de forma que o 

transportador, como prestador do serviço que é, está enquadrado no art. 

14 do CDC, cujo § 3º não incluiu como excludente do nexo de causalidade 

o caso fortuito e nem a força maior. Na verdade, ainda que a força maior e 

o caso fortuito não possam ser antecipados não fica elidida a 

responsabilidade do transportador, já que o risco da atividade implica na 

obrigação imposta ao empresário para que ele faça um cálculo, da melhor 

forma possível das várias possibilidades de ocorrências que possam 

afetar o seu negócio. Destarte, ainda que o transporte aéreo seja afetado 

por fatores externos, o transportador não pode se escusar de indenizar 

os passageiros que sofreram danos porque as variáveis a que está 

sujeita a aviação civil, são integrantes típicas do risco de sua atividade. 

Impositiva, portanto, a conclusão de que houve defeito na prestação do 

serviço, situação para a qual não concorreu a parte Reclamante que, 

inegavelmente, sofreu transtornos, frustrações e aborrecimentos que não 

podem ser considerados meros dissabores do cotidiano, conforme 

pacífica orientação jurisprudencial: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO DE 

VOO POR MAIS DE SETE HORAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. A manutenção não programada de aeronave não é força maior e 

não justifica o atraso. Trata-se de fortuito interno que integra o risco da 

atividade da transportadora e não afasta o dever de indenizar (art. 14 da 

Lei 8.078/90). DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. QUANTIFICAÇÃO. Valor 

da indenização fixado na sentença, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que vai 

mantido, porquanto em sintonia com os parâmetros desta Câmara em 

situações parelhas. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70046400677, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 16/08/2012)” 

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO DE VOO POR MAIS DE oito 

HORAS SEM JUSTIFICATIVA EXCULPANTE. NECESSIDADE DE 

READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. DANOS MORAIS. Não exculpa o ato 

ilícito a justificativa de que a alteração ocorrida se deveu por motivos de 

força maior, dada a necessidade de reorganização da malha aérea no 

período indigitado. O atraso do voo, por mais de oito horas, sem as 

informações precisas e adequadas ao consumidor, tal qual se obriga o 

fornecedor de serviços, à luz do que dispõe o art. 14, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor, traduz inexecução do contrato, da mesma forma 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 589 de 1000



que os cancelamentos não justificados. No caso dos autos, configurado o 

prejuízo à consumidora, relegada ao alvedrio por conta da inescusável 

falha na prestação dos serviços de transporte aéreo a cargo da ré, resta 

configurada a obrigação de indenizar. DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. 

Não obstante os percalços vivenciados pela apelada e que colorem a 

figura do dano moral in re ipsa, o montante arbitrado na sentença se 

mostra um tanto dissociado da média praticada por esta Câmara em 

situações análogas, devendo ser reduzido. Nestes termos, é de ser 

reduzida a indenização para o valor de R$ 7.240,00 (sete mil duzentos e 

quarenta reais), representativo de 10 salários mínimos atuais, verba que 

deverá ser corrigida pelo IGP-M a contar da data do acórdão, seguindo-se 

a orientação da Súmula n. 362 do STJ e com a incidência de juros 

moratórios a contar da citação, por se tratar de responsabilidade 

contratual e na linha da jurisprudência unívoca do colegiado. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70051526168, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 17/04/2014) (grifei) Nesse 

ínterim, cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e 

que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e 

da conduta negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada 

a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Considerando que as provas constantes 

nos, as circunstâncias acima mencionadas é que ora se estabelece a 

quantificação do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

BRUNO ALVES PORTO em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante indenização por danos 

morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados 

monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do 

arbitramento, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem 

custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital CUIABÁ, 25 de novembro de 2019. 

Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002519-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNO ALVES PORTO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS (CANCELAMENTO DE VOO DECORRENTE DE CHOQUE 

DE AVES NA TURBINA DA AERONAVE (CASO FORTUITO INTERNO) QUE 

GEROU O ATRASO DE 14 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL EM 

RELAÇÃO AO VOO CONTRATADO) em que a parte reclamante alega que 

teve falha na prestação de serviço, em decorrência do atraso de voo. 

Pugna por reparação de ordem moral. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a 

preliminar de conexão, pois os processos indicados apesar de serem 

semelhantes não são idênticos, razão pela qual afasta a ocorrência de 

conexão entre as causas. 3. A pretensão merece juízo de procedência. O 

Reclamante alega que no dia 24/07/2019 seu vôo saindo de Rio de 

Janeiro/RJ – São Paulo/SP – Cuiabá/MT sofreu uma alteração inesperada 

nos horários, o que causou a alteração do voo com saída do aeroporto do 

Rio de Janeiro para as 18h55, tendo como destino final em Cuiabá/MT, 

previsto para chegada em seu destino às 21h55. Ocorreu que ao decolar, 

a aeronave colidiu com aves, prejudicando desta forma, as turbinas da 

aeronave, o que causou um pouso de emergência. A reclamada informa 

que foi realocada para um voo com saída do Rio Janeiro/RJ – Goiânia/GO – 

Cuiabá/MT. A Reclamada alega que devido a perca de sua conexão, só foi 

possível chegar ao seu destino final dia 25/07/2019 às 04h25. Inicialmente, 

cumpre anotar que é pacífico o entendimento de que o caso em comento 

deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já 

que é patente a relação de consumo existente no pleito à indenização por 

danos morais por defeito na prestação do serviço. Da análise detida aos 

autos conclui-se que razão assiste ao Reclamante, pois a Reclamada 

limitando-se a atribuir a culpa a malha aérea. Como se sabe, a lei 

consumerista, fundada na teoria do risco do negócio, estabeleceu para os 

fornecedores em geral a responsabilidade civil objetiva, de forma que o 

transportador, como prestador do serviço que é, está enquadrado no art. 

14 do CDC, cujo § 3º não incluiu como excludente do nexo de causalidade 

o caso fortuito e nem a força maior. Na verdade, ainda que a força maior e 

o caso fortuito não possam ser antecipados não fica elidida a 

responsabilidade do transportador, já que o risco da atividade implica na 

obrigação imposta ao empresário para que ele faça um cálculo, da melhor 

forma possível das várias possibilidades de ocorrências que possam 

afetar o seu negócio. Destarte, ainda que o transporte aéreo seja afetado 

por fatores externos, o transportador não pode se escusar de indenizar 

os passageiros que sofreram danos porque as variáveis a que está 

sujeita a aviação civil, são integrantes típicas do risco de sua atividade. 

Impositiva, portanto, a conclusão de que houve defeito na prestação do 

serviço, situação para a qual não concorreu a parte Reclamante que, 

inegavelmente, sofreu transtornos, frustrações e aborrecimentos que não 

podem ser considerados meros dissabores do cotidiano, conforme 

pacífica orientação jurisprudencial: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO DE 

VOO POR MAIS DE SETE HORAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. A manutenção não programada de aeronave não é força maior e 

não justifica o atraso. Trata-se de fortuito interno que integra o risco da 

atividade da transportadora e não afasta o dever de indenizar (art. 14 da 

Lei 8.078/90). DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. QUANTIFICAÇÃO. Valor 

da indenização fixado na sentença, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que vai 
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mantido, porquanto em sintonia com os parâmetros desta Câmara em 

situações parelhas. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70046400677, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 16/08/2012)” 

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO DE VOO POR MAIS DE oito 

HORAS SEM JUSTIFICATIVA EXCULPANTE. NECESSIDADE DE 

READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. DANOS MORAIS. Não exculpa o ato 

ilícito a justificativa de que a alteração ocorrida se deveu por motivos de 

força maior, dada a necessidade de reorganização da malha aérea no 

período indigitado. O atraso do voo, por mais de oito horas, sem as 

informações precisas e adequadas ao consumidor, tal qual se obriga o 

fornecedor de serviços, à luz do que dispõe o art. 14, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor, traduz inexecução do contrato, da mesma forma 

que os cancelamentos não justificados. No caso dos autos, configurado o 

prejuízo à consumidora, relegada ao alvedrio por conta da inescusável 

falha na prestação dos serviços de transporte aéreo a cargo da ré, resta 

configurada a obrigação de indenizar. DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. 

Não obstante os percalços vivenciados pela apelada e que colorem a 

figura do dano moral in re ipsa, o montante arbitrado na sentença se 

mostra um tanto dissociado da média praticada por esta Câmara em 

situações análogas, devendo ser reduzido. Nestes termos, é de ser 

reduzida a indenização para o valor de R$ 7.240,00 (sete mil duzentos e 

quarenta reais), representativo de 10 salários mínimos atuais, verba que 

deverá ser corrigida pelo IGP-M a contar da data do acórdão, seguindo-se 

a orientação da Súmula n. 362 do STJ e com a incidência de juros 

moratórios a contar da citação, por se tratar de responsabilidade 

contratual e na linha da jurisprudência unívoca do colegiado. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70051526168, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 17/04/2014) (grifei) Nesse 

ínterim, cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e 

que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e 

da conduta negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada 

a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Considerando que as provas constantes 

nos, as circunstâncias acima mencionadas é que ora se estabelece a 

quantificação do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

BRUNO ALVES PORTO em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante indenização por danos 

morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados 

monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do 

arbitramento, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem 

custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital CUIABÁ, 25 de novembro de 2019. 

Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007081-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELINGTON GOMES BEZERRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

TAM LINHAS AÉREAS S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de reclamação cível na qual alega o reclamante que seu voo 

contratado sofreu alterações unilaterais, com o cancelamento do voo 

inicialmente contratado, realocado em outro voo, o que gerou um atraso 

em sua viagem. Ao final pugnou pela condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão 

merece juízo de Procedência. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Impõe destacar, que o 

julgamento do RE nº 636.331/RJ não afastou a aplicação do CDC nas 

relações de consumo como a dos autos, ao contrário, apenas firmou o 

entendimento no sentido de ser aplicável o limite indenizatório na 

Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo 

Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de 

extravio de bagagem, em voos internacionais, vejamos: É aplicável o limite 

indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos 

internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por 

dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos 

internacionais.5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos 

termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados 

internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas 

de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, 

têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso 

concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. 

Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de 
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Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais 

posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da 

condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na 

legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (RE 636331, 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, 

PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 

DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017) Além disso, impõe ainda 

ressaltar que o voto condutor do acórdão reconheceu que a limitação 

imposta pelos acordos internacionais alcança apenas a indenização por 

dano material e não a reparação em dano moral. Portanto, a par de tais 

considerações resta claro a incidência do CDC no caso em tela, restando 

consignado que o dano material deve se limitar ao limite estabelecido pela 

conversão. Verifica-se que a parte Reclamante adquiriu passagens 

aéreas da reclamada, com partida de Juiz de Santiago/Chile e destino à 

Cuiabá/MT, com conexão em São Paulo/SP, marcada para o dia 

20/08/2019, com saída as 06h00min. e chegada prevista para as 

18h05min. do mesmo dia. Contudo, o voo inicial foi cancelado. Alega a 

Reclamante que a Reclamada reacomodou em outro voo, tendo chegado 

ao seu destino final apenas às 08h00min. do dia seguinte (21/08/2019). Em 

sua defesa, a requerida aduziu em síntese que por manutenção não 

programada na aeronave o voo da Autora teve que ser cancelado. 

Contudo, aduz que prestou toda a assistência aos passageiros, tendo 

reacomodado a parte Autora em voo mais próximo possível. No entanto, 

da análise dos autos e dos documentos anexos, incontroverso resta o 

atraso no voo da parte Autora que ocasionou a perda da conexão, 

todavia, a Reclamada realocou a Autora em voo que não condizia com o 

voo inicialmente contratado, que gerou um atraso no itinerário final da 

viagem inicialmente programada. Conforme se verifica dos documentos 

anexos aos autos a Autora deveria chegar ao destino final às 18h05min. 

do dia 20/08/2019, contudo, chegou somente às 08h00min. do dia 

seguinte, gerando um atraso de 14h05min. Portanto, resta inconteste a 

obrigação da reclamada à reparação dos danos de ordem moral, 

causados a reclamante. Com efeito, a responsabilidade das reclamadas 

como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo elas se desincumbido do ônus que lhes cabia, devem 

ser responsabilizadas pelos danos causados à parte reclamante. Assim 

sendo, é incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os 

serviços de transporte aéreo da requerida e que estes serviços não 

foram prestados nos limites do contrato, já que houve alterações unilateral 

dos voos, com o consequente atraso no cumprimento do itinerário 

programado da requerente, não tendo sido cumpridas as normas 

estabelecidas pela Anac (Resolução nº 141/2010). Logo, não há que se 

falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o 

atraso para o cumprimento do itinerário contratado lhe causou transtorno, 

cansaço, frustração e desconforto, uma vez que fora surpreendida com a 

deficiente prestação de serviços contratados. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: “Ementa: “APELAÇÃO 

CÍVEL. TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E ATRASO DE 

VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A responsabilidade das empresas 

de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do CDC), somente podendo ser 

elidida por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Excludente 

suscitada pela ré, correspondente a alteração na malha aérea, que não 

restou comprovada. Ônus probatório que recaía sobre a demandada e do 

qual não se desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos materiais 

evidenciados na espécie. Dever de restituição da importância despendida 

com alimentação. 3. Danos morais que independem da prova do efetivo 

prejuízo, pois já trazem em si estigma de lesão. Quantum indenizatório 

fixado na sentença reduzido. Observância dos parâmetros fixados por 

este órgão fracionário em casos semelhantes. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70045554888, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 29/02/2012) (grifei) No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do dos pedidos 

formulados por WELINGTON GOMES BEZERRA DE OLIVEIRA em desfavor 

de TAM LINHAS AÉREAS S/A. para CONDENAR a Reclamada a pagar para 

parte Reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007081-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELINGTON GOMES BEZERRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

TAM LINHAS AÉREAS S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de reclamação cível na qual alega o reclamante que seu voo 

contratado sofreu alterações unilaterais, com o cancelamento do voo 

inicialmente contratado, realocado em outro voo, o que gerou um atraso 

em sua viagem. Ao final pugnou pela condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 
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documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão 

merece juízo de Procedência. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Impõe destacar, que o 

julgamento do RE nº 636.331/RJ não afastou a aplicação do CDC nas 

relações de consumo como a dos autos, ao contrário, apenas firmou o 

entendimento no sentido de ser aplicável o limite indenizatório na 

Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo 

Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de 

extravio de bagagem, em voos internacionais, vejamos: É aplicável o limite 

indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos 

internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por 

dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos 

internacionais.5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos 

termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados 

internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas 

de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, 

têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso 

concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. 

Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de 

Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais 

posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da 

condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na 

legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (RE 636331, 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, 

PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 

DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017) Além disso, impõe ainda 

ressaltar que o voto condutor do acórdão reconheceu que a limitação 

imposta pelos acordos internacionais alcança apenas a indenização por 

dano material e não a reparação em dano moral. Portanto, a par de tais 

considerações resta claro a incidência do CDC no caso em tela, restando 

consignado que o dano material deve se limitar ao limite estabelecido pela 

conversão. Verifica-se que a parte Reclamante adquiriu passagens 

aéreas da reclamada, com partida de Juiz de Santiago/Chile e destino à 

Cuiabá/MT, com conexão em São Paulo/SP, marcada para o dia 

20/08/2019, com saída as 06h00min. e chegada prevista para as 

18h05min. do mesmo dia. Contudo, o voo inicial foi cancelado. Alega a 

Reclamante que a Reclamada reacomodou em outro voo, tendo chegado 

ao seu destino final apenas às 08h00min. do dia seguinte (21/08/2019). Em 

sua defesa, a requerida aduziu em síntese que por manutenção não 

programada na aeronave o voo da Autora teve que ser cancelado. 

Contudo, aduz que prestou toda a assistência aos passageiros, tendo 

reacomodado a parte Autora em voo mais próximo possível. No entanto, 

da análise dos autos e dos documentos anexos, incontroverso resta o 

atraso no voo da parte Autora que ocasionou a perda da conexão, 

todavia, a Reclamada realocou a Autora em voo que não condizia com o 

voo inicialmente contratado, que gerou um atraso no itinerário final da 

viagem inicialmente programada. Conforme se verifica dos documentos 

anexos aos autos a Autora deveria chegar ao destino final às 18h05min. 

do dia 20/08/2019, contudo, chegou somente às 08h00min. do dia 

seguinte, gerando um atraso de 14h05min. Portanto, resta inconteste a 

obrigação da reclamada à reparação dos danos de ordem moral, 

causados a reclamante. Com efeito, a responsabilidade das reclamadas 

como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo elas se desincumbido do ônus que lhes cabia, devem 

ser responsabilizadas pelos danos causados à parte reclamante. Assim 

sendo, é incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os 

serviços de transporte aéreo da requerida e que estes serviços não 

foram prestados nos limites do contrato, já que houve alterações unilateral 

dos voos, com o consequente atraso no cumprimento do itinerário 

programado da requerente, não tendo sido cumpridas as normas 

estabelecidas pela Anac (Resolução nº 141/2010). Logo, não há que se 

falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o 

atraso para o cumprimento do itinerário contratado lhe causou transtorno, 

cansaço, frustração e desconforto, uma vez que fora surpreendida com a 

deficiente prestação de serviços contratados. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: “Ementa: “APELAÇÃO 

CÍVEL. TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E ATRASO DE 

VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A responsabilidade das empresas 

de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do CDC), somente podendo ser 

elidida por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Excludente 

suscitada pela ré, correspondente a alteração na malha aérea, que não 

restou comprovada. Ônus probatório que recaía sobre a demandada e do 

qual não se desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos materiais 

evidenciados na espécie. Dever de restituição da importância despendida 

com alimentação. 3. Danos morais que independem da prova do efetivo 

prejuízo, pois já trazem em si estigma de lesão. Quantum indenizatório 

fixado na sentença reduzido. Observância dos parâmetros fixados por 

este órgão fracionário em casos semelhantes. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70045554888, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 29/02/2012) (grifei) No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do dos pedidos 

formulados por WELINGTON GOMES BEZERRA DE OLIVEIRA em desfavor 

de TAM LINHAS AÉREAS S/A. para CONDENAR a Reclamada a pagar para 

parte Reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO
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PROCESSO n. 1021452-05.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA MARIA 

SORDI TEIXEIRA MOSER - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALITA 

PATRICIA MORAES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002933-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALISSON PEREIRA DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Processo nº: 

1002933-79.2019.8.11.0001 SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja interposição de recurso. 

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS DO COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO 

Tem-se que a Ré se manifestou acerca do comprovante de negativação 

juntado à inicial, o qual alega não ser emitido pelo SPC/SERASA ou CDL 

local. Contudo, vê-se que Ré não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, bem como que não há controvérsia acerca da 

negativação do nome da parte autora. Assim sendo, OPINO por aceitar os 

documentos juntados pela parte autora para todos os fins processuais, 

REJEITANDO a preliminar de inépcia da inicial pela ré na contestação. 

Rejeito, igualmente, a preliminar de ausência de comprovação de 

residência, pois o Reclamante juntou aos autos comprovação de sua 

residência nesta comarca. Superadas as preliminares passo à análise do 

mérito da causa. DO MÉRITO – DO JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise 

dos autos verifico que se encontra maduro para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15. Aliado a isso, verifico que a parte 

autora, ao ser indagada sobre a realização de audiência de instrução e 

julgamento ou produção de novas provas (Id. 24315153), reportou-se à 

impugnação. A ré pleiteou designação de audiência de instrução e 

julgamento, a qual, entretanto, mostra-se desnecessária, eis que as 

provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento 

motivado acima mencionado, pelo que OPINO por indeferir o pedido de 

designação de audiência de instrução e julgamento feito pela ré. 

Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do 

julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas 

provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua 

convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio 

Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17 do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão OPINO por deferir, em favor da parte Autora, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização 

por danos morais em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. Em apertada síntese, afirma a autora que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, NEGANDO A 

EXISTÊNCIA DE VÍNCULO E DE DÉBITO com a empresa requerida. Diante 

disso, ingressa com a presente demanda visando, além da declaração de 

inexistência do débito, indenização moral. A requerida, por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a reclamante utilizou os 

serviços prestados pela empresa ré e deixou de efetuar o pagamento de 

faturas, o que ocasionou a negativação objeto da lide. Pois bem. Incumbe 

à Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar 

de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

A empresa reclamada juntou aos autos (Id. 24481086) histórico de 

consumo (contas pendentes) da Unidade Consumidora da autora 

constante em seus sistemas. Além disso, chamo atenção para o fato de 

que, conforme narrado pela empresa ré, a autora possui outra ação que 

tramitou sob o nº 1002120-23.2017.8.11.0001, aonde juntou à Id 9330303, 

como comprovante de residência, uma fatura da empresa ré em seu nome. 

Sobre tais alegações, a autora não se manifestou, pois não apresentou 

impugnação à contestação. Entretanto, a autora nega a existência de 

vínculo com a parte ré, sendo que o comprovante de residência juntado no 

processo acima informado comprova exatamente o contrário, ou seja, a 

parte autora possui sim (ou já possuiu, pelo menos), vínculo com a 

empresa ré, tendo esta demonstrado os débitos existentes em nome da 

parte autora. Logo, tem-se como verdadeira a alegação da ré de que a 

autora é a titular da unidade consumidora em comento, estando 

inadimplente com o débito objeto da presente ação, mesmo porque a 

autora não apresentou comprovante de pagamento dos valores devidos à 

ré. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida 

procedeu da utilização dos serviços da parte reclamada. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida e, 

consequentemente, não há que se falar em declaração de inexistência de 

débito e dano moral indenizável. DO PEDIDO CONTRAPOSTO Em relação 

ao pedido contraposto formulado pela Ré, OPINO pelo seu acolhimento 

parcial, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95. E, para fins de valor do 

pedido contraposto, deve-se levar em conta o valor aqui discutido, qual 

seja, R$ 272,79 (duzentos e setenta e dois reais e setenta e nove 

centavos). DISPOSITIVO Posto isso, 1. OPINO por REJEITAR as 

preliminares de inépcia da inicial e incompetência do juízo arguidas pela ré 

na contestação. 2. Opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na 

inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC. 3. Opino ainda pela PROCEDÊNCIA em parte do 

pedido contraposto para declarar exigivel o débito inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito no valor de R$ 272,79 (duzentos e setenta e dois 

reais e setenta e nove centavos), devendo incidir os juros moratórios 

simples de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM-FGV a partir do 

ajuizamento desta ação (15/08/2019). Sem condenação nos ônus da 

sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Sentença submetida à apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito 

do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 40 

de Lei 9.099/95. CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital CUIABÁ, 22 de novembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002933-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALISSON PEREIRA DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Processo nº: 

1002933-79.2019.8.11.0001 SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja interposição de recurso. 

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS DO COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO 

Tem-se que a Ré se manifestou acerca do comprovante de negativação 

juntado à inicial, o qual alega não ser emitido pelo SPC/SERASA ou CDL 

local. Contudo, vê-se que Ré não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, bem como que não há controvérsia acerca da 

negativação do nome da parte autora. Assim sendo, OPINO por aceitar os 

documentos juntados pela parte autora para todos os fins processuais, 

REJEITANDO a preliminar de inépcia da inicial pela ré na contestação. 

Rejeito, igualmente, a preliminar de ausência de comprovação de 

residência, pois o Reclamante juntou aos autos comprovação de sua 

residência nesta comarca. Superadas as preliminares passo à análise do 

mérito da causa. DO MÉRITO – DO JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise 

dos autos verifico que se encontra maduro para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15. Aliado a isso, verifico que a parte 

autora, ao ser indagada sobre a realização de audiência de instrução e 

julgamento ou produção de novas provas (Id. 24315153), reportou-se à 

impugnação. A ré pleiteou designação de audiência de instrução e 

julgamento, a qual, entretanto, mostra-se desnecessária, eis que as 

provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento 

motivado acima mencionado, pelo que OPINO por indeferir o pedido de 

designação de audiência de instrução e julgamento feito pela ré. 

Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do 

julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas 

provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua 

convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio 

Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17 do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão OPINO por deferir, em favor da parte Autora, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização 

por danos morais em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. Em apertada síntese, afirma a autora que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, NEGANDO A 

EXISTÊNCIA DE VÍNCULO E DE DÉBITO com a empresa requerida. Diante 

disso, ingressa com a presente demanda visando, além da declaração de 

inexistência do débito, indenização moral. A requerida, por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a reclamante utilizou os 

serviços prestados pela empresa ré e deixou de efetuar o pagamento de 

faturas, o que ocasionou a negativação objeto da lide. Pois bem. Incumbe 

à Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar 

de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

A empresa reclamada juntou aos autos (Id. 24481086) histórico de 

consumo (contas pendentes) da Unidade Consumidora da autora 

constante em seus sistemas. Além disso, chamo atenção para o fato de 

que, conforme narrado pela empresa ré, a autora possui outra ação que 

tramitou sob o nº 1002120-23.2017.8.11.0001, aonde juntou à Id 9330303, 

como comprovante de residência, uma fatura da empresa ré em seu nome. 

Sobre tais alegações, a autora não se manifestou, pois não apresentou 

impugnação à contestação. Entretanto, a autora nega a existência de 

vínculo com a parte ré, sendo que o comprovante de residência juntado no 

processo acima informado comprova exatamente o contrário, ou seja, a 

parte autora possui sim (ou já possuiu, pelo menos), vínculo com a 

empresa ré, tendo esta demonstrado os débitos existentes em nome da 

parte autora. Logo, tem-se como verdadeira a alegação da ré de que a 

autora é a titular da unidade consumidora em comento, estando 

inadimplente com o débito objeto da presente ação, mesmo porque a 

autora não apresentou comprovante de pagamento dos valores devidos à 

ré. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida 

procedeu da utilização dos serviços da parte reclamada. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida e, 

consequentemente, não há que se falar em declaração de inexistência de 

débito e dano moral indenizável. DO PEDIDO CONTRAPOSTO Em relação 

ao pedido contraposto formulado pela Ré, OPINO pelo seu acolhimento 

parcial, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95. E, para fins de valor do 

pedido contraposto, deve-se levar em conta o valor aqui discutido, qual 

seja, R$ 272,79 (duzentos e setenta e dois reais e setenta e nove 

centavos). DISPOSITIVO Posto isso, 1. OPINO por REJEITAR as 

preliminares de inépcia da inicial e incompetência do juízo arguidas pela ré 

na contestação. 2. Opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na 

inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC. 3. Opino ainda pela PROCEDÊNCIA em parte do 

pedido contraposto para declarar exigivel o débito inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito no valor de R$ 272,79 (duzentos e setenta e dois 

reais e setenta e nove centavos), devendo incidir os juros moratórios 

simples de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM-FGV a partir do 

ajuizamento desta ação (15/08/2019). Sem condenação nos ônus da 

sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Sentença submetida à apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito 

do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 40 

de Lei 9.099/95. CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital CUIABÁ, 22 de novembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003942-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO REQUERIDO: 

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (art. 38 da Lei nº 9.099/99). Cuida-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em que os 

fatos se fundam na alegação de falha na prestação dos serviços de 

transporte aéreo da empresa Reclamada em razão de extravio temporário 

de bagagem. Ao final pugna pela condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ R$ 

4.078,49, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 

20.000,00. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 
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constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é procedente. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Impõe destacar, que o julgamento do RE nº 

636.331/RJ não afastou a aplicação do CDC nas relações de consumo 

como a dos autos, ao contrário, apenas firmou o entendimento no sentido 

de ser aplicável o limite indenizatório na Convenção de Varsóvia e demais 

acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações 

por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos 

internacionais, vejamos: É aplicável o limite indenizatório estabelecido na 

Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo 

Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de 

extravio de bagagem, em voos internacionais.5. Repercussão geral. Tema 

210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da 

República, as normas e os tratados internacionais limitadores da 

responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, 

especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência 

em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. 

Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização 

superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as 

modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão 

recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos 

materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 

7. Recurso a que se dá provimento. (RE 636331, Relator(a): Min. GILMAR 

MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 

13-11-2017) Além disso, impõe ainda ressaltar que o voto condutor do 

acórdão reconheceu que a limitação imposta pelos acordos internacionais 

alcança apenas a indenização por dano material e não a reparação em 

dano moral. Portanto, a par de tais considerações resta claro a incidência 

do CDC no caso em tela, restando consignado que o dano material deve 

se limitar ao limite estabelecido pela conversão. Da análise dos autos, 

verifica-se que o Reclamante adquiriu passagem aérea da Reclamada com 

trecho São Paulo/SP à Roma/ITA para o dia 13/05/2019, que seria operado 

pela empresa Royal Air Maroc. Contudo, o voo inicialmente contratado 

sofreu atraso, tendo provocado a perda da conexão. Assim o Autor foi 

reacomodado em voo da empresa Reclamada. Informa que ao 

desembarcar em Roma, constatou que sua bagagem havia sido 

extraviada, tendo registrado reclamação perante a Reclamada, se 

hospedado em hotel e aguardado a entrega da mala, o que não ocorreu. 

Segue alegando que teve que seguir viagem sem a sua bagagem, que 

somente foi lhe entregue em 22/05/2019, quando estava no aeroporto de 

Tel Aviv, aguardando voo para retornar à Roma. Aduz que devido à 

demora na liberação da bagagem perdeu o voo, tendo que remarcar, o que 

gerou mais prejuízos. Assim, sustenta que teve os seguintes gastos: 

Pernoite em Roma no dia 13/05/2019, valor de R$ 428,25; Compra de 

vestuários, valor total de R$ 1.140,00; remarcação de novas passagens 

devido à demora na entrega da bagagem, valor de R$ 1.802,40; e gastos 

em ligações internacionais para reaver sua bagagem, valor de R$ 707,84. 

Desta forma, sustenta que teve um gasto total no importe de R$ 4.078,49, 

além de requer a compensação pelos danos morais sofridos. Em sua 

defesa, a empresa Reclamada sustenta que não possui responsabilidade 

no caso em tela, vez que o voo inicialmente foi contratado perante a 

empresa Royal Air Maroc, que no momento da reacomodação do Autor no 

voo não repassou a bagagem do mesmo, o que causou o extravio da 

bagagem. Narra, ainda, que a demora na entrega da bagagem ocorreu por 

culpa do Autor, vez que a Reclamada não logrou êxito em contatá-lo nos 

dias 16, 17 e 20 de maio de 2019, sendo que a bagagem só foi entregue 

em 23/05/2019, conforme registrado em seu sistema. Aduz, ainda, que os 

comprovantes de gastos acostados pela parte Autora não são passiveis 

de comprovar as alegações de gastos com vestuário. Ademais, alega que 

a compra de vestuário e demais pertences não podem ser atribuídos como 

danos materiais, pois integral o patrimônio do Autor, o que acarretaria em 

enriquecimento sem causa. Segue refutando a alegação de danos 

materiais com relação à alegada pernoite em 13/05/2019, vez que a nota 

acostada esta datada de 26/05/2019. Refuta, ainda, a alegação de 

necessitou remarcar a passagem ante a demora de entrega da bagagem, 

por ausência de comprovação. Com efeito, da análise dos documentos 

anexos aos autos, e ainda da contestação apresentada, incontroverso o 

extravio da bagagem; e ainda, a Reclamada não juntou qualquer 

documento que comprovasse o alegado no que tange a contrapor a 

alegação da Reclamante. Destarte, havendo mais de um causador do 

dado, todos são responsáveis, nos termos do parágrafo único do Art. 7º 

do CDC. Portanto, ao fornecer reacomodação ao Autor em parceria com a 

empresa Royal Air Maroc a Reclamada assumiu a responsabilidade, 

devendo responder pelos danos causados ao Autor. Ademais, “o 

transportador é responsável pelo dano decorrente da destruição, perda 

ou avaria da carga, sob a única condição de que o fato que causou o 

dano haja ocorrido durante o transporte aéreo” (Art. 18, número 1, da 

Convenção de Varsóvia). Outrossim, só seria afastada a responsabilidade 

da Reclamada caso comprovasse a ocorrência dos fatos elencados no 

número 2 do Art. 18 da Convenção de Varsóvia. De mais a mais, a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. Ademais, o art. 734 do Código Civil prevê 

que o transportador responde perante o transportado, inclusive com 

relação às suas bagagens, verbis: “Art. 734. O transportador responde 

pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo 

motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da 

responsabilidade. Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a 

declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização. À 

espécie, lado outro, aplica-se o CDC. Para evitar qualquer discussão em 

torno do tema, mister acentuar que, na relação que ora se discute, os três 

requisitos hábeis a ensejar o enquadramento da demanda na seara 

consumerista estão presentes: a) o transporte aéreo é um serviço, o que 

está implícito na própria natureza do fornecimento; b) o passageiro é, a 

toda evidência, consumidor, por ser destinatário final dos serviços (CDC, 

art. 2º); c) a empresa aérea transportadora é pessoa jurídica e presta 

serviços à população (CDC, art. 3º). No caso de relação de consumo, a 

responsabilidade civil deve ser analisada sob a ótica objetiva, conforme 

art. 14 do CDC. A responsabilidade objetiva se configura 

independentemente da culpa, em que não se exige prova de culpa do 

agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é 

presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). 

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação 

só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do 

réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação 

baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido 

ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva 

imprópria ou impura. Se o réu não provar a existência de alguma 

excludente, será considerado culpado, pois sua culpa é presumida. Há 

casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as 

hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que 

haja relação de causalidade entre a ação e o dano, o que se verifica no 
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caso presente. Assim sendo, para o julgamento do presente caso deve 

ser analisada a ocorrência de dano ao consumidor e do nexo causal entre 

o dano e a possível falha do serviço da fornecedora/prestadora de 

serviço. A Reclamante viajou utilizando os serviços de transporte da ré e, 

no caso, restou incontroverso que a sua bagagem foi extraviada em algum 

momento durante o transporte, o que não se discute. O dano material, 

portanto, é inequívoco, restando, portanto, apenas definir o seu quantum, 

o qual desde já se afirma ser parcialmente devido. Pondero que ante a 

constatação do extravio de bagagem e considerando que o individuo 

necessita de objetos para sua estadia em outra país os danos materiais 

são evidentes, contudo, não pode a Reclamante pleitear valor aleatório de 

indenização por danos materiais, sem comprovar a real extensão de seus 

danos. Consigna-se que o simples fato dos produtos adquiridos 

integralizarem o patrimônio autoral não se traduz em enriquecimento sem 

causa, haja vista que se a bagagem do Autor não fosse extraviada não 

seria necessária a aquisição de vestimenta e produtos de higiene. 

Contudo, o Autor não logrou êxito em demonstrar a extensão de seus 

danos com a aquisição de vestimenta e produtos de higiene, haja vista que 

os cupons fiscais acostados estão escritos em língua estrangeira, sendo 

impossível verificar se se referem realmente à compra de roupas e 

produtos necessários para a estadia do Autor enquanto estava sem a 

posse de sua bagagem. Destaca-se que a ausência de especificação dos 

produtos contidos nos cupons fiscais não traz a certeza de que houve a 

aquisição de produtos de extrema necessidade para o Autor, ou se houve 

aquisição de produtos supérfluos ou até mesmo alimentação. Portanto, 

indefere-se o pedido de indenização por danos morais referentes aos 

gastos com compra de roupas e materiais para higiene. Quanto ao pedido 

de indenização por danos materiais ante a necessidade de pernoite no dia 

13/05/2019, verifico que razão não assiste, vez que o Autor não logrou 

êxito em comprovar que já possuía reserva em outro hotel. Ademais, o voo 

do Autor com destino à Tel Aviv partira somente no dia seguinte. Portanto, 

verifica-se que se trata de uma estadia normal e não de um gasto extra. 

No que tange ao pedido de indenização por danos materiais referentes à 

necessidade de remarcação da passagem do dia 22/05/2019, da mesma 

forma o Autor não comprovou o alegado. Importante consignar que o 

Autor sequer menciona a hora que sua bagagem foi entregue, bem como 

se verifica que, conforme e-mail recebido da Reclamada, sua mala estava 

disponível para entrega desde 19/05/2019, assim, inverossímil a alegação 

de que o voo foi remarcado devido a demora na entrega da bagagem. Por 

fim, quanto aos gastos com ligações no exterior visando a recuperação da 

bagagem, constata-se que razão assiste ao Autor. Com efeito, 

constata-se que o autor realizou diversas ligações visando à recuperação 

da bagagem, cujos custos possuem valores elevados. Portanto, faz jus ao 

recebimento dos custos das ligações no importe de R$ 707,84 (setecentos 

e sete reais e oitenta e quatro centavos), vez que as ligações foram 

realizadas por culpa da Reclamada. Por fim, quanto ao pedido de 

indenização por danos morais, tenho que no presente caso, a parte 

Reclamante sofreu abalos passiveis de indenização. Cumpre anotar que o 

caso em tela trata de relação de consumo e que o dano moral afirmado é 

decorrente da má prestação de um serviço e da conduta negligente da 

empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). Além do mais, o Reclamante, por erro da 

Reclamada, teve extraviada sua bagagem por 09 (nove) dias. De acordo 

com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o 

dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade 

de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A 

Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma 

eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito a 

indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados. O direito 

à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que 

estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se 

configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, 

causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, 

imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, 

nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, 

na eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, 

indevida será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que 

se dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, 

tal como o caso dos autos. Nenhuma prova é acostada pelo demandado 

de modo a convencer do acerto quanto ao que alega, pois nenhum só 

documento traz de maneira a demonstrar que cumpriu com sua parte na 

avença. Assim, descura a Reclamada de seu dever de lealdade, que está 

vinculada ao princípio da boa-fé, sendo oportuno citar Cláudia Lima 

Marques, que assim define tal princípio: “significa atuação refletida, uma 

atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, 

respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas 

razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, 

sem qualquer lesão desvantagem excessiva, cooperando para atingir o 

bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a 

realização dos interesses das partes” (Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. O serviço, assim, qualifica-se como 

defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança esperada, 

descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito do 

Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. III - DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM 

PARTE dos pedidos formulados por DANIEL AVILA ANDRADE DE 

AZEVEDO em desfavor de ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA 

S.P.A. para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância 

de R$ 707,84 (setecentos e sete reais e oitenta e quatro centavos), a título 

de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação e correção monetária (IGP-M/FGV) a partir do efetivo 

prejuízo; bem como CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante 

indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE desde 

desta data (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins 

de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003942-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO REQUERIDO: 

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (art. 38 da Lei nº 9.099/99). Cuida-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em que os 

fatos se fundam na alegação de falha na prestação dos serviços de 

transporte aéreo da empresa Reclamada em razão de extravio temporário 

de bagagem. Ao final pugna pela condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ R$ 

4.078,49, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 

20.000,00. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 
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constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é procedente. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Impõe destacar, que o julgamento do RE nº 

636.331/RJ não afastou a aplicação do CDC nas relações de consumo 

como a dos autos, ao contrário, apenas firmou o entendimento no sentido 

de ser aplicável o limite indenizatório na Convenção de Varsóvia e demais 

acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações 

por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos 

internacionais, vejamos: É aplicável o limite indenizatório estabelecido na 

Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo 

Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de 

extravio de bagagem, em voos internacionais.5. Repercussão geral. Tema 

210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da 

República, as normas e os tratados internacionais limitadores da 

responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, 

especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência 

em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. 

Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização 

superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as 

modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão 

recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos 

materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 

7. Recurso a que se dá provimento. (RE 636331, Relator(a): Min. GILMAR 

MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 

13-11-2017) Além disso, impõe ainda ressaltar que o voto condutor do 

acórdão reconheceu que a limitação imposta pelos acordos internacionais 

alcança apenas a indenização por dano material e não a reparação em 

dano moral. Portanto, a par de tais considerações resta claro a incidência 

do CDC no caso em tela, restando consignado que o dano material deve 

se limitar ao limite estabelecido pela conversão. Da análise dos autos, 

verifica-se que o Reclamante adquiriu passagem aérea da Reclamada com 

trecho São Paulo/SP à Roma/ITA para o dia 13/05/2019, que seria operado 

pela empresa Royal Air Maroc. Contudo, o voo inicialmente contratado 

sofreu atraso, tendo provocado a perda da conexão. Assim o Autor foi 

reacomodado em voo da empresa Reclamada. Informa que ao 

desembarcar em Roma, constatou que sua bagagem havia sido 

extraviada, tendo registrado reclamação perante a Reclamada, se 

hospedado em hotel e aguardado a entrega da mala, o que não ocorreu. 

Segue alegando que teve que seguir viagem sem a sua bagagem, que 

somente foi lhe entregue em 22/05/2019, quando estava no aeroporto de 

Tel Aviv, aguardando voo para retornar à Roma. Aduz que devido à 

demora na liberação da bagagem perdeu o voo, tendo que remarcar, o que 

gerou mais prejuízos. Assim, sustenta que teve os seguintes gastos: 

Pernoite em Roma no dia 13/05/2019, valor de R$ 428,25; Compra de 

vestuários, valor total de R$ 1.140,00; remarcação de novas passagens 

devido à demora na entrega da bagagem, valor de R$ 1.802,40; e gastos 

em ligações internacionais para reaver sua bagagem, valor de R$ 707,84. 

Desta forma, sustenta que teve um gasto total no importe de R$ 4.078,49, 

além de requer a compensação pelos danos morais sofridos. Em sua 

defesa, a empresa Reclamada sustenta que não possui responsabilidade 

no caso em tela, vez que o voo inicialmente foi contratado perante a 

empresa Royal Air Maroc, que no momento da reacomodação do Autor no 

voo não repassou a bagagem do mesmo, o que causou o extravio da 

bagagem. Narra, ainda, que a demora na entrega da bagagem ocorreu por 

culpa do Autor, vez que a Reclamada não logrou êxito em contatá-lo nos 

dias 16, 17 e 20 de maio de 2019, sendo que a bagagem só foi entregue 

em 23/05/2019, conforme registrado em seu sistema. Aduz, ainda, que os 

comprovantes de gastos acostados pela parte Autora não são passiveis 

de comprovar as alegações de gastos com vestuário. Ademais, alega que 

a compra de vestuário e demais pertences não podem ser atribuídos como 

danos materiais, pois integral o patrimônio do Autor, o que acarretaria em 

enriquecimento sem causa. Segue refutando a alegação de danos 

materiais com relação à alegada pernoite em 13/05/2019, vez que a nota 

acostada esta datada de 26/05/2019. Refuta, ainda, a alegação de 

necessitou remarcar a passagem ante a demora de entrega da bagagem, 

por ausência de comprovação. Com efeito, da análise dos documentos 

anexos aos autos, e ainda da contestação apresentada, incontroverso o 

extravio da bagagem; e ainda, a Reclamada não juntou qualquer 

documento que comprovasse o alegado no que tange a contrapor a 

alegação da Reclamante. Destarte, havendo mais de um causador do 

dado, todos são responsáveis, nos termos do parágrafo único do Art. 7º 

do CDC. Portanto, ao fornecer reacomodação ao Autor em parceria com a 

empresa Royal Air Maroc a Reclamada assumiu a responsabilidade, 

devendo responder pelos danos causados ao Autor. Ademais, “o 

transportador é responsável pelo dano decorrente da destruição, perda 

ou avaria da carga, sob a única condição de que o fato que causou o 

dano haja ocorrido durante o transporte aéreo” (Art. 18, número 1, da 

Convenção de Varsóvia). Outrossim, só seria afastada a responsabilidade 

da Reclamada caso comprovasse a ocorrência dos fatos elencados no 

número 2 do Art. 18 da Convenção de Varsóvia. De mais a mais, a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. Ademais, o art. 734 do Código Civil prevê 

que o transportador responde perante o transportado, inclusive com 

relação às suas bagagens, verbis: “Art. 734. O transportador responde 

pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo 

motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da 

responsabilidade. Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a 

declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização. À 

espécie, lado outro, aplica-se o CDC. Para evitar qualquer discussão em 

torno do tema, mister acentuar que, na relação que ora se discute, os três 

requisitos hábeis a ensejar o enquadramento da demanda na seara 

consumerista estão presentes: a) o transporte aéreo é um serviço, o que 

está implícito na própria natureza do fornecimento; b) o passageiro é, a 

toda evidência, consumidor, por ser destinatário final dos serviços (CDC, 

art. 2º); c) a empresa aérea transportadora é pessoa jurídica e presta 

serviços à população (CDC, art. 3º). No caso de relação de consumo, a 

responsabilidade civil deve ser analisada sob a ótica objetiva, conforme 

art. 14 do CDC. A responsabilidade objetiva se configura 

independentemente da culpa, em que não se exige prova de culpa do 

agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é 

presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). 

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação 

só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do 

réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação 

baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido 

ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva 

imprópria ou impura. Se o réu não provar a existência de alguma 

excludente, será considerado culpado, pois sua culpa é presumida. Há 

casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as 

hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que 

haja relação de causalidade entre a ação e o dano, o que se verifica no 
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caso presente. Assim sendo, para o julgamento do presente caso deve 

ser analisada a ocorrência de dano ao consumidor e do nexo causal entre 

o dano e a possível falha do serviço da fornecedora/prestadora de 

serviço. A Reclamante viajou utilizando os serviços de transporte da ré e, 

no caso, restou incontroverso que a sua bagagem foi extraviada em algum 

momento durante o transporte, o que não se discute. O dano material, 

portanto, é inequívoco, restando, portanto, apenas definir o seu quantum, 

o qual desde já se afirma ser parcialmente devido. Pondero que ante a 

constatação do extravio de bagagem e considerando que o individuo 

necessita de objetos para sua estadia em outra país os danos materiais 

são evidentes, contudo, não pode a Reclamante pleitear valor aleatório de 

indenização por danos materiais, sem comprovar a real extensão de seus 

danos. Consigna-se que o simples fato dos produtos adquiridos 

integralizarem o patrimônio autoral não se traduz em enriquecimento sem 

causa, haja vista que se a bagagem do Autor não fosse extraviada não 

seria necessária a aquisição de vestimenta e produtos de higiene. 

Contudo, o Autor não logrou êxito em demonstrar a extensão de seus 

danos com a aquisição de vestimenta e produtos de higiene, haja vista que 

os cupons fiscais acostados estão escritos em língua estrangeira, sendo 

impossível verificar se se referem realmente à compra de roupas e 

produtos necessários para a estadia do Autor enquanto estava sem a 

posse de sua bagagem. Destaca-se que a ausência de especificação dos 

produtos contidos nos cupons fiscais não traz a certeza de que houve a 

aquisição de produtos de extrema necessidade para o Autor, ou se houve 

aquisição de produtos supérfluos ou até mesmo alimentação. Portanto, 

indefere-se o pedido de indenização por danos morais referentes aos 

gastos com compra de roupas e materiais para higiene. Quanto ao pedido 

de indenização por danos materiais ante a necessidade de pernoite no dia 

13/05/2019, verifico que razão não assiste, vez que o Autor não logrou 

êxito em comprovar que já possuía reserva em outro hotel. Ademais, o voo 

do Autor com destino à Tel Aviv partira somente no dia seguinte. Portanto, 

verifica-se que se trata de uma estadia normal e não de um gasto extra. 

No que tange ao pedido de indenização por danos materiais referentes à 

necessidade de remarcação da passagem do dia 22/05/2019, da mesma 

forma o Autor não comprovou o alegado. Importante consignar que o 

Autor sequer menciona a hora que sua bagagem foi entregue, bem como 

se verifica que, conforme e-mail recebido da Reclamada, sua mala estava 

disponível para entrega desde 19/05/2019, assim, inverossímil a alegação 

de que o voo foi remarcado devido a demora na entrega da bagagem. Por 

fim, quanto aos gastos com ligações no exterior visando a recuperação da 

bagagem, constata-se que razão assiste ao Autor. Com efeito, 

constata-se que o autor realizou diversas ligações visando à recuperação 

da bagagem, cujos custos possuem valores elevados. Portanto, faz jus ao 

recebimento dos custos das ligações no importe de R$ 707,84 (setecentos 

e sete reais e oitenta e quatro centavos), vez que as ligações foram 

realizadas por culpa da Reclamada. Por fim, quanto ao pedido de 

indenização por danos morais, tenho que no presente caso, a parte 

Reclamante sofreu abalos passiveis de indenização. Cumpre anotar que o 

caso em tela trata de relação de consumo e que o dano moral afirmado é 

decorrente da má prestação de um serviço e da conduta negligente da 

empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). Além do mais, o Reclamante, por erro da 

Reclamada, teve extraviada sua bagagem por 09 (nove) dias. De acordo 

com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o 

dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade 

de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A 

Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma 

eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito a 

indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados. O direito 

à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que 

estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se 

configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, 

causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, 

imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, 

nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, 

na eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, 

indevida será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que 

se dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, 

tal como o caso dos autos. Nenhuma prova é acostada pelo demandado 

de modo a convencer do acerto quanto ao que alega, pois nenhum só 

documento traz de maneira a demonstrar que cumpriu com sua parte na 

avença. Assim, descura a Reclamada de seu dever de lealdade, que está 

vinculada ao princípio da boa-fé, sendo oportuno citar Cláudia Lima 

Marques, que assim define tal princípio: “significa atuação refletida, uma 

atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, 

respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas 

razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, 

sem qualquer lesão desvantagem excessiva, cooperando para atingir o 

bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a 

realização dos interesses das partes” (Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. O serviço, assim, qualifica-se como 

defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança esperada, 

descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito do 

Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. III - DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM 

PARTE dos pedidos formulados por DANIEL AVILA ANDRADE DE 

AZEVEDO em desfavor de ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA 

S.P.A. para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância 

de R$ 707,84 (setecentos e sete reais e oitenta e quatro centavos), a título 

de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação e correção monetária (IGP-M/FGV) a partir do efetivo 

prejuízo; bem como CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante 

indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE desde 

desta data (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins 

de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004336-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GABRIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004336-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELZA GABRIEL DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Processo nº 1004336-83.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç 

A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de negativação indevida. Pugna, a final, pela declaração de 

inexistência do débito bem como reparação de ordem moral. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO A competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que devem ser observados pelo Juiz, ainda 

que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. O 
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legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde à celeridade e 

a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual 

restou estabelecido no art. 3º da Lei 9.099/95, que o juizado especial cível 

tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade, significando que, ficam excluídas da 

competência deste as causas em que se exige a necessidade de perícia 

complexa para o desate da questão, como no caso dos autos. Com efeito, 

comparando as assinaturas dos documentos anexos aos autos, não se 

tem como concluir se tratarem da mesma assinatura. Portanto, com base 

na prova dos autos, resta evidente a necessidade de produção da prova 

pericial, a fim de identificar se a assinatura é ou não da parte reclamante 

ou até mesmo se o documento de identificação civil apresentado no ato da 

contratação do serviço da requerida seria ou não fraudado, pois somente 

com o deslinde dessa controvérsia restará clara a solução da presente 

causa. A Lei nº 9099/95 é clara ao estabelecer a competência dos 

juizados especiais para processar e julgar, tão-somente, causas cíveis de 

menor complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: “II – 

quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu 

prosseguimento, após a conciliação;” Nesse sentido, verbis: “RECURSO 

INOMINADO - COMPLEXIDADE DA CAUSA, POIS IMPRESCINDÍVEL A 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, AFASTANDO A 

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.” (RNEI, 3021/2011, DR. GONÇALO ANTUNES 

DE BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA/MT, Data do Julgamento 

27/03/2012, Data da publicação no DJE 13/04/2012) (grifei) “FRAUDE. 

CONTRATO ASSINADO. NEGATIVAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. A prova pericial grafotécnica é a única pertinente para 

comprovar a falsidade de assinatura, que é de natureza complexa e, por 

conseguinte, incompatível com o rito Juizado Especial, impondo-se, 

portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito.” (RNEI, 

4951/2010, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL/MT, Data do 

Julgamento 01/02/2011, Data da publicação no DJE 17/02/2011) 

(destaquei) Portanto, sobressai à incompetência do Juizado Especial Cível, 

razão por que há de ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, ante a 

complexidade da causa. III – DISPOSITIVO Assim é que importa dar 

aplicação à norma constante do inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95 de 

modo que, diante da complexidade inerente à causa, OPINO pelo 

RECONHECIMENTO de INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, JULGANDO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Publicada com a inserção no Sistema Projudi. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004336-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GABRIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004336-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELZA GABRIEL DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Processo nº 1004336-83.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç 

A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de negativação indevida. Pugna, a final, pela declaração de 

inexistência do débito bem como reparação de ordem moral. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO A competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que devem ser observados pelo Juiz, ainda 

que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. O 

legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde à celeridade e 

a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual 

restou estabelecido no art. 3º da Lei 9.099/95, que o juizado especial cível 

tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade, significando que, ficam excluídas da 

competência deste as causas em que se exige a necessidade de perícia 

complexa para o desate da questão, como no caso dos autos. Com efeito, 

comparando as assinaturas dos documentos anexos aos autos, não se 

tem como concluir se tratarem da mesma assinatura. Portanto, com base 

na prova dos autos, resta evidente a necessidade de produção da prova 

pericial, a fim de identificar se a assinatura é ou não da parte reclamante 

ou até mesmo se o documento de identificação civil apresentado no ato da 

contratação do serviço da requerida seria ou não fraudado, pois somente 

com o deslinde dessa controvérsia restará clara a solução da presente 

causa. A Lei nº 9099/95 é clara ao estabelecer a competência dos 

juizados especiais para processar e julgar, tão-somente, causas cíveis de 

menor complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: “II – 

quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu 

prosseguimento, após a conciliação;” Nesse sentido, verbis: “RECURSO 

INOMINADO - COMPLEXIDADE DA CAUSA, POIS IMPRESCINDÍVEL A 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, AFASTANDO A 

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.” (RNEI, 3021/2011, DR. GONÇALO ANTUNES 

DE BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA/MT, Data do Julgamento 

27/03/2012, Data da publicação no DJE 13/04/2012) (grifei) “FRAUDE. 

CONTRATO ASSINADO. NEGATIVAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. A prova pericial grafotécnica é a única pertinente para 

comprovar a falsidade de assinatura, que é de natureza complexa e, por 

conseguinte, incompatível com o rito Juizado Especial, impondo-se, 

portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito.” (RNEI, 

4951/2010, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL/MT, Data do 

Julgamento 01/02/2011, Data da publicação no DJE 17/02/2011) 

(destaquei) Portanto, sobressai à incompetência do Juizado Especial Cível, 

razão por que há de ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, ante a 

complexidade da causa. III – DISPOSITIVO Assim é que importa dar 

aplicação à norma constante do inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95 de 

modo que, diante da complexidade inerente à causa, OPINO pelo 

RECONHECIMENTO de INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, JULGANDO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Publicada com a inserção no Sistema Projudi. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005585-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA APARECIDA MARCONDES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JOANA DARC CAMILO OAB - MT12018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005585-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IVANA APARECIDA MARCONDES DE MORAES 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de reclamação cível em que a Reclamante busca indenização por 

danos materiais e morais ante o alegado não recebimento de produto 

adquirido perante a Reclamada. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Verifica-se que, no presente caso, houve a perda 

parcial do objeto da demanda no que tange ao pedido de indenização por 

danos materiais, consubstanciado na devolução dos valores pagos pelo 

produto, haja vista que, conforme demonstrado pela Reclamada em sede 

de contestação houve o estorno da compra no cartão de crédito da parte 

Autora em 26/06/2019, ou seja, antes da propositura da demanda, fato 

este não impugnado pela Autora. Contudo, verifico que subsiste a análise 

do pedido de indenização por danos morais oriundos da falha na 

prestação dos serviços, ante não entrega do produto, o que será 

analisado adiante. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão 

merece Juízo de improcedência. Afirma o Reclamante que adquiriu em 

06/06/2019 um brinquedo “Friggi Friggi fritadeira/Fogão”, para presentear 

sua neta que completaria quatro anos de idade em 22/06/2019. Contudo, 

até a data da propositura da demanda o produto não havia sido entregue. 

A requerida, por sua vez, em sede de contestação aduz que devido a 

problemas logísticos não foi possível proceder na entrega do produto à 

Autora, tendo sido cancelada a compra e estornado o valor à parte Autora 

no cartão de crédito utilizado. Razão não assiste à Reclamante. Embora 

tenha ocorrido problemas na entrega do produto, o que ocasionou a não 

entrega do mesmo, verifica-se que a parte Reclamada cancelou a 

transação em 26/06/2019, data em que estava prevista a entrega do 

mesmo, antes mesmo da propositura da demanda. Ademais, em que pese 

a alegação da parte Autora de que o brinquedo foi adquirido para a sua 

neta que completaria quatro anos em 22/06/2019, verifica-se que o 

produto contava com prazo de entrega até dia 26/06/2019, ou seja, 

constata-se que mesmo se fosse entregue no prazo o produto não 

chegaria para a data do aniversário. Desta forma, com relação ao pedido 

de indenização por danos morais, tenho que no presente caso, a 

Reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados 

na inicial. Cediço que a indenização por danos morais pressupõe 

importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete 

considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano 

patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, 

abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha 

causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a 

dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese 

dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram 

causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de 

dar ensejo a danos morais indenizáveis. Ressalta-se que abstraindo o 

ânimo interior da parte reclamante, não restou comprovada que a 

reclamada tenha agido de modo desmedido ou extrapolado os limites 

impostos pelas normas gerais de conduta na prestação dos seus serviços 

junto ao requerente. Ademais, o atraso inferior à 2 (dois) meses é 

insuficiente para configurar dano extrapatrimonial, desdobrando tão 

somente em mero descumprimento contratual. Nesse sentido: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE COZINHA PROJETADA 

SOB MEDIDA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 

MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Dano moral. Ausente dano a ser 

indenizado, uma vez que o atraso de um mês na entrega do móvel 

configura mero aborrecimento decorrente da relação contratual, pois o 

pedido não está relacionado com o fornecimento do produto. Sentença de 

improcedência mantida. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70072253032, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 13/06/2017). Desta forma, tenho que 

o simples inadimplemento contratual, sem qualquer abalo à imagem autoral 

é insuficiente para gerar o direito à receber indenização por danos morais, 

sendo que o pleito deve ser julgado improcedente. III - DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado por IVANA 

APARECIDA MARCONDES DE MORAES em desfavor de VIA VAREJO S/A. 

Ainda, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, JULGO EXTINTO o pedido 

de indenização por danos materiais, tendo em vista a perda do objeto no 

que tange ao referido pedido. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005585-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA APARECIDA MARCONDES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JOANA DARC CAMILO OAB - MT12018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005585-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IVANA APARECIDA MARCONDES DE MORAES 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de reclamação cível em que a Reclamante busca indenização por 

danos materiais e morais ante o alegado não recebimento de produto 

adquirido perante a Reclamada. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Verifica-se que, no presente caso, houve a perda 

parcial do objeto da demanda no que tange ao pedido de indenização por 

danos materiais, consubstanciado na devolução dos valores pagos pelo 

produto, haja vista que, conforme demonstrado pela Reclamada em sede 

de contestação houve o estorno da compra no cartão de crédito da parte 

Autora em 26/06/2019, ou seja, antes da propositura da demanda, fato 
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este não impugnado pela Autora. Contudo, verifico que subsiste a análise 

do pedido de indenização por danos morais oriundos da falha na 

prestação dos serviços, ante não entrega do produto, o que será 

analisado adiante. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão 

merece Juízo de improcedência. Afirma o Reclamante que adquiriu em 

06/06/2019 um brinquedo “Friggi Friggi fritadeira/Fogão”, para presentear 

sua neta que completaria quatro anos de idade em 22/06/2019. Contudo, 

até a data da propositura da demanda o produto não havia sido entregue. 

A requerida, por sua vez, em sede de contestação aduz que devido a 

problemas logísticos não foi possível proceder na entrega do produto à 

Autora, tendo sido cancelada a compra e estornado o valor à parte Autora 

no cartão de crédito utilizado. Razão não assiste à Reclamante. Embora 

tenha ocorrido problemas na entrega do produto, o que ocasionou a não 

entrega do mesmo, verifica-se que a parte Reclamada cancelou a 

transação em 26/06/2019, data em que estava prevista a entrega do 

mesmo, antes mesmo da propositura da demanda. Ademais, em que pese 

a alegação da parte Autora de que o brinquedo foi adquirido para a sua 

neta que completaria quatro anos em 22/06/2019, verifica-se que o 

produto contava com prazo de entrega até dia 26/06/2019, ou seja, 

constata-se que mesmo se fosse entregue no prazo o produto não 

chegaria para a data do aniversário. Desta forma, com relação ao pedido 

de indenização por danos morais, tenho que no presente caso, a 

Reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados 

na inicial. Cediço que a indenização por danos morais pressupõe 

importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete 

considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano 

patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, 

abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha 

causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a 

dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese 

dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram 

causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de 

dar ensejo a danos morais indenizáveis. Ressalta-se que abstraindo o 

ânimo interior da parte reclamante, não restou comprovada que a 

reclamada tenha agido de modo desmedido ou extrapolado os limites 

impostos pelas normas gerais de conduta na prestação dos seus serviços 

junto ao requerente. Ademais, o atraso inferior à 2 (dois) meses é 

insuficiente para configurar dano extrapatrimonial, desdobrando tão 

somente em mero descumprimento contratual. Nesse sentido: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE COZINHA PROJETADA 

SOB MEDIDA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 

MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Dano moral. Ausente dano a ser 

indenizado, uma vez que o atraso de um mês na entrega do móvel 

configura mero aborrecimento decorrente da relação contratual, pois o 

pedido não está relacionado com o fornecimento do produto. Sentença de 

improcedência mantida. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70072253032, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 13/06/2017). Desta forma, tenho que 

o simples inadimplemento contratual, sem qualquer abalo à imagem autoral 

é insuficiente para gerar o direito à receber indenização por danos morais, 

sendo que o pleito deve ser julgado improcedente. III - DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado por IVANA 

APARECIDA MARCONDES DE MORAES em desfavor de VIA VAREJO S/A. 

Ainda, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, JULGO EXTINTO o pedido 

de indenização por danos materiais, tendo em vista a perda do objeto no 

que tange ao referido pedido. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003267-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADILSON EVANGELISTA LEMES REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de 

reclamação em que a causa de pedir reside na alegação de falha na 

prestação do serviço, haja vista que a parte Reclamada religou os 

serviços de água em imóvel locado pelo Autor sem sua autorização, o que 

gerou a negativação de seu nome. Alega, ainda, que as faturas referentes 

aos meses de abril e julho de 2019 possuem valores que não condizem 

com o faturamento anterior da matricula do imóvel, vez que foi constatado 

a existência de vazamento, já tendo a Reclamada procedido na correção 

das faturas referentes aos meses de maio e junho de 2019. Pugnou, ao 

final, pela declaração de inexistência dos débitos referentes aos meses 

de abril e julho de 2019, bem como que seja determinado novo faturamento 

das referidas fátuas para constar média de consumo, o restabelecimento 

dos serviços, além da condenação da Requerida ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Questão que prefere as demais diz 

respeito à legitimidade ativa para pleitear alguns pedidos contidos na 

exordial. Com efeito, constata-se que a parte Autora requer a revisão de 

faturas e o restabelecimento dos serviços de água de matricula a qual não 

é usuária, conforme declarado em sua petição inicial. Importante consignar 

que os serviços de abastecimento de água possuem natureza propter 

personam, ou seja, possuem natureza pessoal, cujas responsabilidades 

devem ser atribuídas ao usuários dos serviços e não aos proprietários do 

imóvel. Isso quer dizer que somente o usuário dos serviços pode ser 

cobrado pela contraprestação, ao passo que somente ele pode pleitear a 

revisão de faturas e o restabelecimento dos serviços, pois são de sua 

responsabilidade. Portanto, tenho que a parte Autora não possui 

legitimidade para pleitear a revisão de faturas e o restabelecimento de 

serviços de que não é usuária, conforme bem decido por esse juízo em 

decisão de concessão parcial da liminar vindicada. Resta, assim, a análise 

da responsabilidade pela negativação do nome da parte Autora. 3. 

Desnecessária dilação probatória porque os fatos estão demonstrados 

nos autos mediante prova documental hábil e suficiente ao seu 

esclarecimento; sendo o juiz o destinatário da prova, cabe-lhe valorar 
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sobre a necessidade, ou não, de realizar atos instrutórios para firmar seu 

convencimento e proferir um julgamento justo. Passo, então, em julgamento 

antecipado da lide, à analise do mérito (CPC, art. 355, I). 3. A pretensão é 

parcialmente procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

sendo verossímil o alegado e plasmando-se a hipossuficiência técnica e 

econômica do consumidor, deve-se facilitar a defesa de seus direitos 

mediante a regra da inversão do ônus da prova, tal como estabelece a 

norma do art. 6º, VIII, do CDC, buscando atribuir equilíbrio à relação de 

direito processual. À parte Reclamante incumbe, porém, em linha de 

princípio, a prova do que afirma, e à parte Reclamada a veracidade do que 

alega na qualidade de fornecedora de serviços (distribuição dinâmica do 

ônus da prova), nos termos do art. 373, §§ 1º e 2§ do CPC. Alega a 

Reclamante que é proprietária do imóvel, no qual está instalado a Matrícula 

n. 15738-4, que se encontra locado a terceira pessoa desde 15/07/2017. 

Aduz que antes da locação o imóvel estava com os serviços suspensos e 

quando foi locado o Autor solicitou que os inquilinos realizassem o pedido 

de restabelecimento dos serviços já em seu nome. Contudo, narra que a 

Reclamada restabeleceu os serviços, mantendo a matrícula em seu nome, 

sem sua autorização, o que gerou a cobrança de faturas exorbitantes e a 

inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. A Reclamada, por 

sua vez, diz que o Autor nunca solicitou a troca de titularidade do imóvel, 

bem como nunca solicitou a suspensão dos serviços, e que esses nunca 

ficaram suspensos na matrícula do Autor. Diga-se que há prova de que o 

imóvel foi locado à terceira pessoa, motivo pelo qual o Autor não possui 

legitimidade para pleitear a revisão de faturas de período em relação ao 

qual não era usuário ou destinatário final do serviços de fornecimento de 

água e esgoto. PAREI AQUI A CORREÇÃO Aliás, trata-se de bem móvel 

???de utilização pessoal e individual, não podendo seguir o imóvel quando 

da transferência de sua propriedade, seja a título de transferência 

(compra/doação) ou a título de locação. Desta forma, levando em 

consideração que o bem não subsiste após a sua utilização, não restam 

dúvidas de que os débitos oriundos da utilização dos serviços de água 

possuem caráter propter personam. Destarte, quem deve ser 

responsabilizado pelo não adimplemento dos débitos oriundos da utilização 

dos serviços é o real usuário dos serviços, quem verdadeiramente se 

beneficiou da água. Nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. 

SENTENÇA REFORMADA. A obrigação decorrente de fornecimento de luz 

é propter personam, isto é, de natureza pessoal, pois se vincula às partes 

que firmaram o contrato de prestação de serviços. DERAM PROVIMENTO 

AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70038791455, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, 

Julgado em 10/12/2015). Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PROPTER 

PERSONAM. DÍVIDA DE TERCEIRO EM PERÍODO ANTERIOR À LOCAÇÃO 

DO IMÓVEL. SUCESSÃO COMERCIAL. NÃO CARACTERIZADA. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA E TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. 

POSSIBILIDADE. A obrigação decorrente dos serviços de energia é 

propter personam, e não propter rem. Com efeito, procede o pleito da parte 

autora em ver restabelecido o fornecimento de energia elétrica, bem como 

a transferência da titularidade para o seu nome, uma vez que não pode a 

fornecedora condicionar o pagamento de dívida de terceiro, para ligar o 

serviço, conforme dispõe o art. 128 da Resolução nº 414/10 da ANEEL. 

Igualmente não restou caracterizada sucessão comercial como 

sustentado pela concessionária de serviço público. Ao depois, incumbia à 

demandada o ônus de comprovar a alegada sucessão comercial, nos 

termos do artigo 333, II, do CPC, e nenhuma prova foi feita neste sentido. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70067480673, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, 

Julgado em 16/12/2015). No entanto, o Autor não logrou êxito em 

comprovar a veracidade das alegações tecidas em sua exordial. Ao 

narrar que os serviços estavam suspensos antes da locação do imóvel o 

Autor atraiu o ônus de tal comprovação (art. 373, inciso I do CPC), contudo 

não acostou qualquer documento capaz de comprovar o alegado. De mais 

a mais, as provas acostadas ao processo demonstram o contrário, 

especialmente o histórico de faturas acostado pelo próprio Autor, o qual 

demonstra que desde o mês de maio de 2012 os serviços foram 

prestados de forma ininterrupta, contendo faturas e contraprestação em 

TODOS os meses posteriores. Portanto, não se mostra verossímil a 

alegação de que os serviços estava suspensos antes da locação do 

imóvel e que foram restabelecidos sem a autorização do Autor, uma vez 

que os serviços nunca foram suspensos. Assim, quanto ao pedido de 

indenização por danos morais, constata-se que melhor sorte não abarca a 

pretensão Autoral. Com efeito, a parte Autora não logrou êxito em 

demonstrar que buscou os meios administrativos para solucionar a 

questão, isto é, que solicitou à Reclamada a troca de titularidade com 

isenção de débitos, ônus que lhe incumbia, nos termos do Art. 373, I do 

CPC. Destaca-se que caberia à Autora acostar aos autos protocolo de 

atendimento, senha de atendimento, ou qualquer outro documento que 

pudesse atestar que compareceu a uma agência munida da 

documentação necessária para solicitar a troca da titularidade. 

DESTARTE, O PROTOCOLO ACOSTADO COM A EXORDIAL APENAS 

DEMONSTRA QUE HOUVE O PEDIDO DE RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS E 

NÃO TROCA DE TITULARIDADE. Ademais, se houve danos ao Autor estes 

não podem ser imputados à Reclamada, mas sim ao inquilino do Autor que 

não solicitou a troca de titularidade da matricula para o seu nome. Portanto, 

impossível determinar se houve algum erro cometido pela Reclamada, 

capaz de gerar o direito da parte Autora em receber indenização por 

danos morais. Dessa forma, não há, no caso dos autos, como 

caracterizar a atitude ilícita da Reclamada, tampouco como se estabelecer 

o nexo de causalidade entre sua ação e os alegados danos suportados 

pelo Reclamante, motivo pelo qual se afasta no todo a sua 

responsabilidade, quanto ao pedido de indenização por danos morais. Por 

fim, não se vislumbra nos autos qualquer negativa de atendimento por 

parte da Reclamada, não existindo qualquer ato ilícito praticado por ela. 

Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais 

haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, 

ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do 

CPC/2015. Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A 

incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do 

ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora 

ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. 

Por fim, se não bastasse a não comprovação dos fatos alegados na 

exordial, verifica-se que o Autor não acostou qualquer documento que 

comprove que seu nome foi negativado pela Reclamada. Isso porque, 

acostou documento de interno do Banco do Brasil, que não possui valor 

legal (mensagem inserida no próprio documento), o qual não consta o 

nome da parte Reclamada, ou seja, não demonstra que o nome da parte 

Autora estava negativado pela Reclamada. Portanto, pelos motivos 

expostos alhures, indefere-se o pedido de indenização por danos morais. 

Por fim, deve o Autor ou ao seu inquilino, administrativamente, solicitar a 

troca de titularidade da matricula objeto da demanda, a fim de evitar 

prejuízos. Cabendo a este juízo apenas declarar a inexigibilidade dos 

débitos referentes aos meses de abril/2019 e julho/2019 por parte do 

Autor. III - DISPOSITIVO. Posto isso, com fundamento no art. 487, I do 

CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por VERA LUCIA DOS SANTOS em desfavor a ÁGUAS CUIABÁ S.A - 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, 

apenas para tonar DEFINITIVA a liminar concedida os autos, sem 

imposição de multa. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de novembro de 2019. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO [1] “É necessário que da narrativa 

decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa 

aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida 

extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 
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elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003267-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADILSON EVANGELISTA LEMES REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de 

reclamação em que a causa de pedir reside na alegação de falha na 

prestação do serviço, haja vista que a parte Reclamada religou os 

serviços de água em imóvel locado pelo Autor sem sua autorização, o que 

gerou a negativação de seu nome. Alega, ainda, que as faturas referentes 

aos meses de abril e julho de 2019 possuem valores que não condizem 

com o faturamento anterior da matricula do imóvel, vez que foi constatado 

a existência de vazamento, já tendo a Reclamada procedido na correção 

das faturas referentes aos meses de maio e junho de 2019. Pugnou, ao 

final, pela declaração de inexistência dos débitos referentes aos meses 

de abril e julho de 2019, bem como que seja determinado novo faturamento 

das referidas fátuas para constar média de consumo, o restabelecimento 

dos serviços, além da condenação da Requerida ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Questão que prefere as demais diz 

respeito à legitimidade ativa para pleitear alguns pedidos contidos na 

exordial. Com efeito, constata-se que a parte Autora requer a revisão de 

faturas e o restabelecimento dos serviços de água de matricula a qual não 

é usuária, conforme declarado em sua petição inicial. Importante consignar 

que os serviços de abastecimento de água possuem natureza propter 

personam, ou seja, possuem natureza pessoal, cujas responsabilidades 

devem ser atribuídas ao usuários dos serviços e não aos proprietários do 

imóvel. Isso quer dizer que somente o usuário dos serviços pode ser 

cobrado pela contraprestação, ao passo que somente ele pode pleitear a 

revisão de faturas e o restabelecimento dos serviços, pois são de sua 

responsabilidade. Portanto, tenho que a parte Autora não possui 

legitimidade para pleitear a revisão de faturas e o restabelecimento de 

serviços de que não é usuária, conforme bem decido por esse juízo em 

decisão de concessão parcial da liminar vindicada. Resta, assim, a análise 

da responsabilidade pela negativação do nome da parte Autora. 3. 

Desnecessária dilação probatória porque os fatos estão demonstrados 

nos autos mediante prova documental hábil e suficiente ao seu 

esclarecimento; sendo o juiz o destinatário da prova, cabe-lhe valorar 

sobre a necessidade, ou não, de realizar atos instrutórios para firmar seu 

convencimento e proferir um julgamento justo. Passo, então, em julgamento 

antecipado da lide, à analise do mérito (CPC, art. 355, I). 3. A pretensão é 

parcialmente procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

sendo verossímil o alegado e plasmando-se a hipossuficiência técnica e 

econômica do consumidor, deve-se facilitar a defesa de seus direitos 

mediante a regra da inversão do ônus da prova, tal como estabelece a 

norma do art. 6º, VIII, do CDC, buscando atribuir equilíbrio à relação de 

direito processual. À parte Reclamante incumbe, porém, em linha de 

princípio, a prova do que afirma, e à parte Reclamada a veracidade do que 

alega na qualidade de fornecedora de serviços (distribuição dinâmica do 

ônus da prova), nos termos do art. 373, §§ 1º e 2§ do CPC. Alega a 

Reclamante que é proprietária do imóvel, no qual está instalado a Matrícula 

n. 15738-4, que se encontra locado a terceira pessoa desde 15/07/2017. 

Aduz que antes da locação o imóvel estava com os serviços suspensos e 

quando foi locado o Autor solicitou que os inquilinos realizassem o pedido 

de restabelecimento dos serviços já em seu nome. Contudo, narra que a 

Reclamada restabeleceu os serviços, mantendo a matrícula em seu nome, 

sem sua autorização, o que gerou a cobrança de faturas exorbitantes e a 

inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. A Reclamada, por 

sua vez, diz que o Autor nunca solicitou a troca de titularidade do imóvel, 

bem como nunca solicitou a suspensão dos serviços, e que esses nunca 

ficaram suspensos na matrícula do Autor. Diga-se que há prova de que o 

imóvel foi locado à terceira pessoa, motivo pelo qual o Autor não possui 

legitimidade para pleitear a revisão de faturas de período em relação ao 

qual não era usuário ou destinatário final do serviços de fornecimento de 

água e esgoto. PAREI AQUI A CORREÇÃO Aliás, trata-se de bem móvel 

???de utilização pessoal e individual, não podendo seguir o imóvel quando 

da transferência de sua propriedade, seja a título de transferência 

(compra/doação) ou a título de locação. Desta forma, levando em 

consideração que o bem não subsiste após a sua utilização, não restam 

dúvidas de que os débitos oriundos da utilização dos serviços de água 

possuem caráter propter personam. Destarte, quem deve ser 

responsabilizado pelo não adimplemento dos débitos oriundos da utilização 

dos serviços é o real usuário dos serviços, quem verdadeiramente se 

beneficiou da água. Nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. 

SENTENÇA REFORMADA. A obrigação decorrente de fornecimento de luz 

é propter personam, isto é, de natureza pessoal, pois se vincula às partes 

que firmaram o contrato de prestação de serviços. DERAM PROVIMENTO 

AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70038791455, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, 

Julgado em 10/12/2015). Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PROPTER 

PERSONAM. DÍVIDA DE TERCEIRO EM PERÍODO ANTERIOR À LOCAÇÃO 

DO IMÓVEL. SUCESSÃO COMERCIAL. NÃO CARACTERIZADA. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA E TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. 

POSSIBILIDADE. A obrigação decorrente dos serviços de energia é 

propter personam, e não propter rem. Com efeito, procede o pleito da parte 

autora em ver restabelecido o fornecimento de energia elétrica, bem como 

a transferência da titularidade para o seu nome, uma vez que não pode a 

fornecedora condicionar o pagamento de dívida de terceiro, para ligar o 

serviço, conforme dispõe o art. 128 da Resolução nº 414/10 da ANEEL. 

Igualmente não restou caracterizada sucessão comercial como 

sustentado pela concessionária de serviço público. Ao depois, incumbia à 

demandada o ônus de comprovar a alegada sucessão comercial, nos 

termos do artigo 333, II, do CPC, e nenhuma prova foi feita neste sentido. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70067480673, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, 

Julgado em 16/12/2015). No entanto, o Autor não logrou êxito em 

comprovar a veracidade das alegações tecidas em sua exordial. Ao 

narrar que os serviços estavam suspensos antes da locação do imóvel o 

Autor atraiu o ônus de tal comprovação (art. 373, inciso I do CPC), contudo 

não acostou qualquer documento capaz de comprovar o alegado. De mais 

a mais, as provas acostadas ao processo demonstram o contrário, 

especialmente o histórico de faturas acostado pelo próprio Autor, o qual 

demonstra que desde o mês de maio de 2012 os serviços foram 

prestados de forma ininterrupta, contendo faturas e contraprestação em 

TODOS os meses posteriores. Portanto, não se mostra verossímil a 

alegação de que os serviços estava suspensos antes da locação do 

imóvel e que foram restabelecidos sem a autorização do Autor, uma vez 

que os serviços nunca foram suspensos. Assim, quanto ao pedido de 

indenização por danos morais, constata-se que melhor sorte não abarca a 

pretensão Autoral. Com efeito, a parte Autora não logrou êxito em 

demonstrar que buscou os meios administrativos para solucionar a 

questão, isto é, que solicitou à Reclamada a troca de titularidade com 

isenção de débitos, ônus que lhe incumbia, nos termos do Art. 373, I do 

CPC. Destaca-se que caberia à Autora acostar aos autos protocolo de 
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atendimento, senha de atendimento, ou qualquer outro documento que 

pudesse atestar que compareceu a uma agência munida da 

documentação necessária para solicitar a troca da titularidade. 

DESTARTE, O PROTOCOLO ACOSTADO COM A EXORDIAL APENAS 

DEMONSTRA QUE HOUVE O PEDIDO DE RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS E 

NÃO TROCA DE TITULARIDADE. Ademais, se houve danos ao Autor estes 

não podem ser imputados à Reclamada, mas sim ao inquilino do Autor que 

não solicitou a troca de titularidade da matricula para o seu nome. Portanto, 

impossível determinar se houve algum erro cometido pela Reclamada, 

capaz de gerar o direito da parte Autora em receber indenização por 

danos morais. Dessa forma, não há, no caso dos autos, como 

caracterizar a atitude ilícita da Reclamada, tampouco como se estabelecer 

o nexo de causalidade entre sua ação e os alegados danos suportados 

pelo Reclamante, motivo pelo qual se afasta no todo a sua 

responsabilidade, quanto ao pedido de indenização por danos morais. Por 

fim, não se vislumbra nos autos qualquer negativa de atendimento por 

parte da Reclamada, não existindo qualquer ato ilícito praticado por ela. 

Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais 

haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, 

ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do 

CPC/2015. Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A 

incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do 

ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora 

ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. 

Por fim, se não bastasse a não comprovação dos fatos alegados na 

exordial, verifica-se que o Autor não acostou qualquer documento que 

comprove que seu nome foi negativado pela Reclamada. Isso porque, 

acostou documento de interno do Banco do Brasil, que não possui valor 

legal (mensagem inserida no próprio documento), o qual não consta o 

nome da parte Reclamada, ou seja, não demonstra que o nome da parte 

Autora estava negativado pela Reclamada. Portanto, pelos motivos 

expostos alhures, indefere-se o pedido de indenização por danos morais. 

Por fim, deve o Autor ou ao seu inquilino, administrativamente, solicitar a 

troca de titularidade da matricula objeto da demanda, a fim de evitar 

prejuízos. Cabendo a este juízo apenas declarar a inexigibilidade dos 

débitos referentes aos meses de abril/2019 e julho/2019 por parte do 

Autor. III - DISPOSITIVO. Posto isso, com fundamento no art. 487, I do 

CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por VERA LUCIA DOS SANTOS em desfavor a ÁGUAS CUIABÁ S.A - 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, 

apenas para tonar DEFINITIVA a liminar concedida os autos, sem 

imposição de multa. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de novembro de 2019. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO [1] “É necessário que da narrativa 

decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa 

aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida 

extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007055-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIMARA DA SILVA REQUERIDO: OI S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega 

falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição 

indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito 

no valor de R$ 306,07 (trezentos e seis reais e sete centavos) com 

inclusão em 30/08/2019. Pede a declaração de inexistência do débito 

objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a 

ausência de preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. A 

pretensão merece procedência. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos 

autos o contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as 

partes para que se possa analisar a origem do débito. Analisando os 

autos, verifico que a Ré não acostou aos autos nenhuma prova hábil a 

demonstrar que a parte autora teria, efetivamente, qualquer relação 

jurídica consigo que justificasse as restrições, mas apenas telas 

sistêmicas e extratos de faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já 

reconheceu que '' são documentos produzidos unilateralmente e, portanto 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica entre as partes.'' 

(N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 
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dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por LUCIMARA DA SILVA em desfavor de OI S.A para 

DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide; para DETERMINAR que 

o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto 

da lide, nos órgãos de proteção ao crédito. O não cumprimento incidirá em 

multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais);bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso (30/08/2019). Sem custas e sem 

honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível 

da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO 

Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007055-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIMARA DA SILVA REQUERIDO: OI S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega 

falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição 

indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito 

no valor de R$ 306,07 (trezentos e seis reais e sete centavos) com 

inclusão em 30/08/2019. Pede a declaração de inexistência do débito 

objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a 

ausência de preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. A 

pretensão merece procedência. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos 

autos o contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as 

partes para que se possa analisar a origem do débito. Analisando os 

autos, verifico que a Ré não acostou aos autos nenhuma prova hábil a 

demonstrar que a parte autora teria, efetivamente, qualquer relação 

jurídica consigo que justificasse as restrições, mas apenas telas 

sistêmicas e extratos de faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já 

reconheceu que '' são documentos produzidos unilateralmente e, portanto 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica entre as partes.'' 

(N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por LUCIMARA DA SILVA em desfavor de OI S.A para 

DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide; para DETERMINAR que 

o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto 

da lide, nos órgãos de proteção ao crédito. O não cumprimento incidirá em 

multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais);bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso (30/08/2019). Sem custas e sem 

honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 
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Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível 

da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005492-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO DE SIQUEIRA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT20562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005492-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ MAURO DE SIQUEIRA BRAGA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de suspensão indevida de serviços de 

água. Pede reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de arguição de 

questões preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. O 

Reclamante afirma ser titular da matrícula nº 49142 junto à Reclamada e 

que na data de 04/07/2019 a empresa promoveu a suspensão dos 

serviços prestados à sua unidade consumidora por suposta inadimplência 

em relação à fatura referente ao mês de maio/2019. Narra que estaria 

adimplente com a citada fatura razão pela qual afirma que o corte ocorreu 

de forma indevida. Diante disso, pede reparação por danos morais por 

falha na prestação do serviço. A Reclamada, por sua vez, nega a falha na 

prestação de serviço, bem como informou que atuou dentro dos limites do 

exercício regular do seu direito de credora ante a inadimplência do 

Reclamante em relação à fatura com vencimento em 03/06/2019, que 

somente fora paga pelo autor em 15/07/2019. Ademais disso, afirma que 

houve notificação prévia do débito quando da emissão da fatura referente 

ao mês de junho/2019. O Reclamante impugnou a contestação apenas 

afirmando que a inadimplência era de poucos dias. Após análise detida 

aos autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Isto porque 

conforme se observa das faturas colacionadas aos autos pelo 

Reclamante no Id nº 23102129, de fato, o Reclamante fora notificado na 

fatura relativa ao mês de junho em relação à inadimplência da fatura de 

maio/2019. O Reclamante, por seu turno, somente promoveu o pagamento 

da fatura em aberto (maio/2019) na data de 15/07/2019, ou seja, após 42 

(quarenta e dois) dias do seu vencimento. Sendo assim, o corte ocorrido 

em 04/07/2019 se traduz devido ante a inadimplência da parte Reclamante. 

Assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os 

referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas 

alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da 

controvérsia. Por outro lado, ao impugnar a contestação a Reclamante 

limitou-se a afirmações que não condizem com a realidade fática. Acerca 

do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 

que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreram as Reclamadas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Deixo de condenar 

a Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da 

parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

LUIZ MAURO DE SIQUEIRA BRAGA em desfavor de Aguas Cuiabá S/A 

ambos com qualificação nos autos. Deixo de condenar a Reclamante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à apreciação e 

homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE. 

CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da 

Capital Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005492-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO DE SIQUEIRA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT20562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005492-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ MAURO DE SIQUEIRA BRAGA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de suspensão indevida de serviços de 

água. Pede reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de arguição de 
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questões preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. O 

Reclamante afirma ser titular da matrícula nº 49142 junto à Reclamada e 

que na data de 04/07/2019 a empresa promoveu a suspensão dos 

serviços prestados à sua unidade consumidora por suposta inadimplência 

em relação à fatura referente ao mês de maio/2019. Narra que estaria 

adimplente com a citada fatura razão pela qual afirma que o corte ocorreu 

de forma indevida. Diante disso, pede reparação por danos morais por 

falha na prestação do serviço. A Reclamada, por sua vez, nega a falha na 

prestação de serviço, bem como informou que atuou dentro dos limites do 

exercício regular do seu direito de credora ante a inadimplência do 

Reclamante em relação à fatura com vencimento em 03/06/2019, que 

somente fora paga pelo autor em 15/07/2019. Ademais disso, afirma que 

houve notificação prévia do débito quando da emissão da fatura referente 

ao mês de junho/2019. O Reclamante impugnou a contestação apenas 

afirmando que a inadimplência era de poucos dias. Após análise detida 

aos autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Isto porque 

conforme se observa das faturas colacionadas aos autos pelo 

Reclamante no Id nº 23102129, de fato, o Reclamante fora notificado na 

fatura relativa ao mês de junho em relação à inadimplência da fatura de 

maio/2019. O Reclamante, por seu turno, somente promoveu o pagamento 

da fatura em aberto (maio/2019) na data de 15/07/2019, ou seja, após 42 

(quarenta e dois) dias do seu vencimento. Sendo assim, o corte ocorrido 

em 04/07/2019 se traduz devido ante a inadimplência da parte Reclamante. 

Assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os 

referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas 

alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da 

controvérsia. Por outro lado, ao impugnar a contestação a Reclamante 

limitou-se a afirmações que não condizem com a realidade fática. Acerca 

do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 

que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreram as Reclamadas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Deixo de condenar 

a Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da 

parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

LUIZ MAURO DE SIQUEIRA BRAGA em desfavor de Aguas Cuiabá S/A 

ambos com qualificação nos autos. Deixo de condenar a Reclamante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à apreciação e 

homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE. 

CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da 

Capital Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003591-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO AUGUSTO AQUINO TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003591-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO AUGUSTO AQUINO TAQUES REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

reclamação cível na qual alega a Reclamante que seu voo contratado junto 

à Reclamada sofreu um atraso (superior à 4h) para o desfecho de seu 

voo com destino à Cuiabá/MT. Ao final pugnou pela condenação da 

Reclamada em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de arguição de questões preliminares 

passo à análise do mérito da causa. 3. No mérito a pretensão é 

procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a 

Reclamante adquiriu passagem aérea da empresa reclamada relativo ao 

trecho São Paulo/SP - Cuiabá/MT com saída prevista para às 10h e 

chegada ao seu destino final as 11h15. Consta nos autos que o voo 

alterado de forma unilateral, teve seu horário de decolagem alterado, tendo 

a parte reclamante sofrido um atraso superior à 04 (quatro) horas para 

chegar ao destina o final, o qual só fora possível chegar às 17h30. Da 

análise dos documentos anexos aos autos, incontroverso o atraso do voo 

que ocorreu. Em sede de contestação, a empresa Reclamada alega que 

teria feito de tudo ao seu alcance para fornecer o melhor serviço possível, 

e que por questões de fortuito –manutenção da aeronave- não foi possível 

realizar a decolagem no horário pactuado. Aduz ainda que teria prestado 

toda a assistência aos passageiros, por isso, não haveria dano a ser 

indenizável. Contudo, é inconteste a obrigação da Reclamada à reparação 

dos danos de ordem moral causados à Reclamante. Com efeito, a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou 

os serviços de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado 

nos limites do contrato, já que houve atraso no cumprimento do itinerário 

de seu voo, não tendo sido cumpridas as normas estabelecidas pela Anac 

(Resolução nº 141/2010). Logo, não há que se falar em inocorrência de 
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danos morais à reclamante, isso porque o atraso do voo contratado lhe 

causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi 

surpreendida com a deficiente prestação de serviço. O dano moral 

experimentado pela parte Reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: “JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS 

CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. VALOR RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu 

art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a 

qual independe de demonstração de culpa, não sendo reconhecida a 

excludente prevista no § 3º, inciso II, do citado artigo, surge o dever de 

indenizar atribuído à empresa aérea. 2. As indenizações tarifadas 

previstas nas Convenções Internacionais (Varsóvia, Haia e Montreal) não 

se aplicam às fixações de reparação de danos morais decorrentes de má 

prestação do serviço de transporte aéreo internacional, prevalecendo o 

Código de Defesa do Consumidor (STJ. AgRg no AREsp 83.338/RJ, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

20/09/2012, DJe 04/10/2012). No mesmo sentido é o entendimento no 

Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: Afastam-se as normas 

especiais do Código Brasileiro da Aeronáutica e da Convenção de 

Varsóvia quando implicarem retrocesso social ou vilipêndio aos direitos 

assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. (RE 351750, 

Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CARLOS 

BRITTO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2009, DJe-181 DIVULG 

24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-03 PP-01081 RJSP v. 

57, n. 384, 2009, p. 137-143). 3. Restou incontroverso nos autos que a 

parte ré atrasou o voo adquirido pela parte autora, não tendo sequer 

logrado comprovar que as alegadas condições climáticas desfavoráveis 

ocorreram no horário do vôo contratado (CPC, Art. 333, inciso II). 4. 

Comprovado, mediante prova documental, que a recorrida necessitou 

comprar passagem aérea em outra companhia para empreender viagem 

no trecho internacional volta (Miami/Brasília) porque a recorrente não a 

alocou em outro vôo que satisfizesse seus compromissos no brasil, 

patente o dano material sofrido e, portanto, o dever de indenizar. 5. 

Provoca angústia e desconforto no consumidor, a delonga exagerada na 

solução do problema e a impossibilidade de a recorrente seguir, salvo por 

meio de outra companhia aérea, para o destino almejado. Assim, do 

descumprimento do contrato de transporte aéreo, advieram situações que 

ocasionaram constrangimento e desconforto à recorrida, causando-lhe 

abalo à honra subjetiva. Ferido algum dos atributos da personalidade, 

restam caracterizados os danos morais. 6. O valor de R$4.000,00 (quatro 

mil reais) fixado a título de indenização por danos morais apresenta-se 

razoável e proporcional, não havendo motivo para redução. 7. Recurso 

conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma 

do artigo 46, Lei 9.099/95. A recorrente responde por custas e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação”. (TJDFT, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

DF – Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Ri 

0715400-71.2015.8.07.0016, julgado em 28.04.2016, publicado em 

04.05.2016) No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para CONDENAR a Reclamada GOL 

LINHAS AÉREAS S/A a pagar a parte reclamante FABIO AUGUSTO 

AQUINO TAQUES a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins 

de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila 

Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003591-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO AUGUSTO AQUINO TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003591-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO AUGUSTO AQUINO TAQUES REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

reclamação cível na qual alega a Reclamante que seu voo contratado junto 

à Reclamada sofreu um atraso (superior à 4h) para o desfecho de seu 

voo com destino à Cuiabá/MT. Ao final pugnou pela condenação da 

Reclamada em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de arguição de questões preliminares 

passo à análise do mérito da causa. 3. No mérito a pretensão é 

procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a 

Reclamante adquiriu passagem aérea da empresa reclamada relativo ao 

trecho São Paulo/SP - Cuiabá/MT com saída prevista para às 10h e 

chegada ao seu destino final as 11h15. Consta nos autos que o voo 

alterado de forma unilateral, teve seu horário de decolagem alterado, tendo 

a parte reclamante sofrido um atraso superior à 04 (quatro) horas para 

chegar ao destina o final, o qual só fora possível chegar às 17h30. Da 
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análise dos documentos anexos aos autos, incontroverso o atraso do voo 

que ocorreu. Em sede de contestação, a empresa Reclamada alega que 

teria feito de tudo ao seu alcance para fornecer o melhor serviço possível, 

e que por questões de fortuito –manutenção da aeronave- não foi possível 

realizar a decolagem no horário pactuado. Aduz ainda que teria prestado 

toda a assistência aos passageiros, por isso, não haveria dano a ser 

indenizável. Contudo, é inconteste a obrigação da Reclamada à reparação 

dos danos de ordem moral causados à Reclamante. Com efeito, a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou 

os serviços de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado 

nos limites do contrato, já que houve atraso no cumprimento do itinerário 

de seu voo, não tendo sido cumpridas as normas estabelecidas pela Anac 

(Resolução nº 141/2010). Logo, não há que se falar em inocorrência de 

danos morais à reclamante, isso porque o atraso do voo contratado lhe 

causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi 

surpreendida com a deficiente prestação de serviço. O dano moral 

experimentado pela parte Reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: “JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS 

CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. VALOR RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu 

art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a 

qual independe de demonstração de culpa, não sendo reconhecida a 

excludente prevista no § 3º, inciso II, do citado artigo, surge o dever de 

indenizar atribuído à empresa aérea. 2. As indenizações tarifadas 

previstas nas Convenções Internacionais (Varsóvia, Haia e Montreal) não 

se aplicam às fixações de reparação de danos morais decorrentes de má 

prestação do serviço de transporte aéreo internacional, prevalecendo o 

Código de Defesa do Consumidor (STJ. AgRg no AREsp 83.338/RJ, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

20/09/2012, DJe 04/10/2012). No mesmo sentido é o entendimento no 

Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: Afastam-se as normas 

especiais do Código Brasileiro da Aeronáutica e da Convenção de 

Varsóvia quando implicarem retrocesso social ou vilipêndio aos direitos 

assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. (RE 351750, 

Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CARLOS 

BRITTO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2009, DJe-181 DIVULG 

24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-03 PP-01081 RJSP v. 

57, n. 384, 2009, p. 137-143). 3. Restou incontroverso nos autos que a 

parte ré atrasou o voo adquirido pela parte autora, não tendo sequer 

logrado comprovar que as alegadas condições climáticas desfavoráveis 

ocorreram no horário do vôo contratado (CPC, Art. 333, inciso II). 4. 

Comprovado, mediante prova documental, que a recorrida necessitou 

comprar passagem aérea em outra companhia para empreender viagem 

no trecho internacional volta (Miami/Brasília) porque a recorrente não a 

alocou em outro vôo que satisfizesse seus compromissos no brasil, 

patente o dano material sofrido e, portanto, o dever de indenizar. 5. 

Provoca angústia e desconforto no consumidor, a delonga exagerada na 

solução do problema e a impossibilidade de a recorrente seguir, salvo por 

meio de outra companhia aérea, para o destino almejado. Assim, do 

descumprimento do contrato de transporte aéreo, advieram situações que 

ocasionaram constrangimento e desconforto à recorrida, causando-lhe 

abalo à honra subjetiva. Ferido algum dos atributos da personalidade, 

restam caracterizados os danos morais. 6. O valor de R$4.000,00 (quatro 

mil reais) fixado a título de indenização por danos morais apresenta-se 

razoável e proporcional, não havendo motivo para redução. 7. Recurso 

conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma 

do artigo 46, Lei 9.099/95. A recorrente responde por custas e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação”. (TJDFT, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

DF – Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Ri 

0715400-71.2015.8.07.0016, julgado em 28.04.2016, publicado em 

04.05.2016) No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para CONDENAR a Reclamada GOL 

LINHAS AÉREAS S/A a pagar a parte reclamante FABIO AUGUSTO 

AQUINO TAQUES a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins 

de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila 

Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006336-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006336-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado 

o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em que a parte reclamante alega falha 

na prestação de serviço, consistente no atraso de voo. Pugna por 

reparação de ordem moral. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 
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desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Em preliminar as 

Reclamadas alegam sua ilegitimidade passiva. No entanto, em razão de 

participarem da cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do CDC rejeito a 

preliminar arguida. 3. A pretensão merece juízo de procedência. O 

Reclamante alega que no dia 01/08/2019 seu voo saindo de Cancún – 

Cidade do México- Guarulhos/SP sofreu atraso de mais de 3 horas, o que 

causou a perda da conexão Voo 1424 operado por outra Cia aérea com 

destino final em Cuiabá/MT, previsto para chegada em seu destino final às 

22h10 do dia 02/08/2019. A Reclamada alega que devido a perda de sua 

conexão, só foi possível chegar ao seu destino final dia 03/08/2019 às 

18h10. Inicialmente, cumpre anotar que é pacífico o entendimento de que o 

caso em comento deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do 

Consumidor, já que é patente a relação de consumo existente no pleito à 

indenização por danos morais por defeito na prestação do serviço. Da 

análise detida aos autos conclui-se que razão assiste ao Reclamante, pois 

a Reclamada limitando-se a atribuir a culpa a terceiros. Ora, tratando-se de 

relação de consumo, tem justa e precisa incidência o preceito do artigo 14 

do CDC, que impõe à empresa Reclamada a responsabilidade pela 

reparação de danos independentemente da existência de culpa, da qual 

somente poderia eximir-se se provasse que o defeito não ocorreu, ou se 

houve culpa do próprio consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, caput e 

parágrafo 3º, I e II). Na verdade, ainda que a força maior e o caso fortuito 

não possam ser antecipados não fica elidida a responsabilidade do 

transportador, já que o risco da atividade implica na obrigação imposta ao 

empresário para que ele faça um cálculo, da melhor forma possível das 

várias possibilidades de ocorrências que possam afetar o seu negócio. 

Destarte, ainda que o transporte aéreo seja afetado por fatores externos, 

o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que 

sofreram danos porque as variáveis a que está sujeita a aviação civil, são 

integrantes típicas do risco de sua atividade. No caso, da falha na 

prestação do serviço decorreu significativo atraso, de mais de 18 

(dezoito) horas, gerando mais do que meros dissabores, senão antes o 

sentimento de menoscabo a seu direito e mesmo de indignidade, o que 

compele ao dever de indenizar. Anoto que a Resolução 400-ANAC (cujas 

normas, algumas, friso, não se aplicam porque afrontam as do Código de 

Defesa do Consumidor), estabelece que se o atraso for de mais de 04 

(quatro) horas, como no caso, a companhia aérea deve oferecer 

alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço de 

transporte por outra modalidade e à escolha do passageiro. No caso em 

apreço, é de se indagar se a demandada observou tal resolução, haja 

vista o sensível tempo transcorrido entre o voo de origem, cuja saída 

estava prevista para às 13h05 do dia 01-agos-2019 e só ocorreu às 

16h26, ocasionou na perda das outras conexões agendadas. Impositiva, 

portanto, a conclusão de que houve defeito na prestação do serviço, 

situação para a qual não concorreu a parte Reclamante que, 

inegavelmente, sofreu transtornos, frustrações e aborrecimentos que não 

podem ser considerados meros dissabores do cotidiano, conforme 

pacífica orientação jurisprudencial: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO DE 

VOO POR MAIS DE SETE HORAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. A manutenção não programada de aeronave não é força maior e 

não justifica o atraso. Trata-se de fortuito interno que integra o risco da 

atividade da transportadora e não afasta o dever de indenizar (art. 14 da 

Lei 8.078/90). DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. QUANTIFICAÇÃO. Valor 

da indenização fixado na sentença, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que vai 

mantido, porquanto em sintonia com os parâmetros desta Câmara em 

situações parelhas. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70046400677, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 16/08/2012)” 

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO DE VOO POR MAIS DE oito 

HORAS SEM JUSTIFICATIVA EXCULPANTE. NECESSIDADE DE 

READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. DANOS MORAIS. Não exculpa o ato 

ilícito a justificativa de que a alteração ocorrida se deveu por motivos de 

força maior, dada a necessidade de reorganização da malha aérea no 

período indigitado. O atraso do voo, por mais de oito horas, sem as 

informações precisas e adequadas ao consumidor, tal qual se obriga o 

fornecedor de serviços, à luz do que dispõe o art. 14, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor, traduz inexecução do contrato, da mesma forma 

que os cancelamentos não justificados. No caso dos autos, configurado o 

prejuízo à consumidora, relegada ao alvedrio por conta da inescusável 

falha na prestação dos serviços de transporte aéreo a cargo da ré, resta 

configurada a obrigação de indenizar. DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. 

Não obstante os percalços vivenciados pela apelada e que colorem a 

figura do dano moral in re ipsa, o montante arbitrado na sentença se 

mostra um tanto dissociado da média praticada por esta Câmara em 

situações análogas, devendo ser reduzido. Nestes termos, é de ser 

reduzida a indenização para o valor de R$ 7.240,00 (sete mil duzentos e 

quarenta reais), representativo de 10 salários mínimos atuais, verba que 

deverá ser corrigida pelo IGP-M a contar da data do acórdão, seguindo-se 

a orientação da Súmula n. 362 do STJ e com a incidência de juros 

moratórios a contar da citação, por se tratar de responsabilidade 

contratual e na linha da jurisprudência unívoca do colegiado. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70051526168, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 17/04/2014) (grifei) Nesse 

ínterim, cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e 

que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e 

da conduta negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada 

a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Considerando que as provas constantes 

nos, as circunstâncias acima mencionadas é que ora se estabelece a 

quantificação do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Com efeito, 

tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva 

do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições das 

vítimas, e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, 

ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a 

qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco 

signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em 

produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e 

novo atentado." (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Ante o 

reconhecimento da falha na prestação de serviço impõe acolher o pedido 

de reparação em danos materiais apenas no que concerne ao pagamento 

da taxa de cancelamento do voo adquirido, a compra de novo bilhete 

aéreo e a reposição do módulo da pós graduação. Portanto, reputo devido 

o valor de R$ 1.283,51(mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e um 

centavos). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA em desfavor de TAM 

LINHAS AÉREAS S/A para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 
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Reclamante indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), atualizados monetariamente com incidência do 

IGP-M/FGV desde a data do arbitramento, mais juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação e ao pagamento de R$ 1.283,51(mil duzentos e 

oitenta e três reais e cinquenta e um centavos)a título de danos materiais, 

com correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 

1% ao mês contado da citação. Sem custas e sem honorários, por força 

do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva 

de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006336-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006336-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado 

o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em que a parte reclamante alega falha 

na prestação de serviço, consistente no atraso de voo. Pugna por 

reparação de ordem moral. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Em preliminar as 

Reclamadas alegam sua ilegitimidade passiva. No entanto, em razão de 

participarem da cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do CDC rejeito a 

preliminar arguida. 3. A pretensão merece juízo de procedência. O 

Reclamante alega que no dia 01/08/2019 seu voo saindo de Cancún – 

Cidade do México- Guarulhos/SP sofreu atraso de mais de 3 horas, o que 

causou a perda da conexão Voo 1424 operado por outra Cia aérea com 

destino final em Cuiabá/MT, previsto para chegada em seu destino final às 

22h10 do dia 02/08/2019. A Reclamada alega que devido a perda de sua 

conexão, só foi possível chegar ao seu destino final dia 03/08/2019 às 

18h10. Inicialmente, cumpre anotar que é pacífico o entendimento de que o 

caso em comento deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do 

Consumidor, já que é patente a relação de consumo existente no pleito à 

indenização por danos morais por defeito na prestação do serviço. Da 

análise detida aos autos conclui-se que razão assiste ao Reclamante, pois 

a Reclamada limitando-se a atribuir a culpa a terceiros. Ora, tratando-se de 

relação de consumo, tem justa e precisa incidência o preceito do artigo 14 

do CDC, que impõe à empresa Reclamada a responsabilidade pela 

reparação de danos independentemente da existência de culpa, da qual 

somente poderia eximir-se se provasse que o defeito não ocorreu, ou se 

houve culpa do próprio consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, caput e 

parágrafo 3º, I e II). Na verdade, ainda que a força maior e o caso fortuito 

não possam ser antecipados não fica elidida a responsabilidade do 

transportador, já que o risco da atividade implica na obrigação imposta ao 

empresário para que ele faça um cálculo, da melhor forma possível das 

várias possibilidades de ocorrências que possam afetar o seu negócio. 

Destarte, ainda que o transporte aéreo seja afetado por fatores externos, 

o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que 

sofreram danos porque as variáveis a que está sujeita a aviação civil, são 

integrantes típicas do risco de sua atividade. No caso, da falha na 

prestação do serviço decorreu significativo atraso, de mais de 18 

(dezoito) horas, gerando mais do que meros dissabores, senão antes o 

sentimento de menoscabo a seu direito e mesmo de indignidade, o que 

compele ao dever de indenizar. Anoto que a Resolução 400-ANAC (cujas 

normas, algumas, friso, não se aplicam porque afrontam as do Código de 

Defesa do Consumidor), estabelece que se o atraso for de mais de 04 

(quatro) horas, como no caso, a companhia aérea deve oferecer 

alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço de 

transporte por outra modalidade e à escolha do passageiro. No caso em 

apreço, é de se indagar se a demandada observou tal resolução, haja 

vista o sensível tempo transcorrido entre o voo de origem, cuja saída 

estava prevista para às 13h05 do dia 01-agos-2019 e só ocorreu às 

16h26, ocasionou na perda das outras conexões agendadas. Impositiva, 

portanto, a conclusão de que houve defeito na prestação do serviço, 

situação para a qual não concorreu a parte Reclamante que, 

inegavelmente, sofreu transtornos, frustrações e aborrecimentos que não 

podem ser considerados meros dissabores do cotidiano, conforme 

pacífica orientação jurisprudencial: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO DE 

VOO POR MAIS DE SETE HORAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. A manutenção não programada de aeronave não é força maior e 

não justifica o atraso. Trata-se de fortuito interno que integra o risco da 

atividade da transportadora e não afasta o dever de indenizar (art. 14 da 

Lei 8.078/90). DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. QUANTIFICAÇÃO. Valor 

da indenização fixado na sentença, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que vai 

mantido, porquanto em sintonia com os parâmetros desta Câmara em 

situações parelhas. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70046400677, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 16/08/2012)” 

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO DE VOO POR MAIS DE oito 

HORAS SEM JUSTIFICATIVA EXCULPANTE. NECESSIDADE DE 

READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. DANOS MORAIS. Não exculpa o ato 

ilícito a justificativa de que a alteração ocorrida se deveu por motivos de 

força maior, dada a necessidade de reorganização da malha aérea no 

período indigitado. O atraso do voo, por mais de oito horas, sem as 

informações precisas e adequadas ao consumidor, tal qual se obriga o 

fornecedor de serviços, à luz do que dispõe o art. 14, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor, traduz inexecução do contrato, da mesma forma 

que os cancelamentos não justificados. No caso dos autos, configurado o 

prejuízo à consumidora, relegada ao alvedrio por conta da inescusável 

falha na prestação dos serviços de transporte aéreo a cargo da ré, resta 

configurada a obrigação de indenizar. DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. 

Não obstante os percalços vivenciados pela apelada e que colorem a 

figura do dano moral in re ipsa, o montante arbitrado na sentença se 

mostra um tanto dissociado da média praticada por esta Câmara em 

situações análogas, devendo ser reduzido. Nestes termos, é de ser 

reduzida a indenização para o valor de R$ 7.240,00 (sete mil duzentos e 

quarenta reais), representativo de 10 salários mínimos atuais, verba que 

deverá ser corrigida pelo IGP-M a contar da data do acórdão, seguindo-se 

a orientação da Súmula n. 362 do STJ e com a incidência de juros 

moratórios a contar da citação, por se tratar de responsabilidade 

contratual e na linha da jurisprudência unívoca do colegiado. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70051526168, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 17/04/2014) (grifei) Nesse 

ínterim, cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e 

que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e 

da conduta negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada 

a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 
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Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Considerando que as provas constantes 

nos, as circunstâncias acima mencionadas é que ora se estabelece a 

quantificação do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Com efeito, 

tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva 

do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições das 

vítimas, e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, 

ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a 

qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco 

signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em 

produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e 

novo atentado." (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Ante o 

reconhecimento da falha na prestação de serviço impõe acolher o pedido 

de reparação em danos materiais apenas no que concerne ao pagamento 

da taxa de cancelamento do voo adquirido, a compra de novo bilhete 

aéreo e a reposição do módulo da pós graduação. Portanto, reputo devido 

o valor de R$ 1.283,51(mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e um 

centavos). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA em desfavor de TAM 

LINHAS AÉREAS S/A para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), atualizados monetariamente com incidência do 

IGP-M/FGV desde a data do arbitramento, mais juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação e ao pagamento de R$ 1.283,51(mil duzentos e 

oitenta e três reais e cinquenta e um centavos)a título de danos materiais, 

com correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 

1% ao mês contado da citação. Sem custas e sem honorários, por força 

do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva 

de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007270-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007270-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDEMILSON DA SILVA REQUERIDO: JOSE CARLOS DE 

ALMEIDA, BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de reclamação cível em que a parte Reclamante visa à 

revisão de correção monetária aplicada em contrato de compra e venda 

de imóvel perante a Reclamada. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 

Questão que prefere às demais diz com relação à competência do Juizado 

Especial Cível para processar e julgar a presente demanda. Conforme se 

evola dos autos a matéria por certo, exigirá uma complexa perícia contábil, 

pois a pretensão autoral é de realizar revisão do cálculo de correção, pois 

alega que a cobrança realizada pela Reclamada está errada. Destarte, a 

referida prova pericial se mostra indispensável para a satisfação da 

atuação jurisdicional, pois somente por meio da perícia contábil será 

possível aferir a mencionada abusividade na cobrança da correção 

monetária no contrato havido entre as partes. Por outro lado, insta 

salientar que o Juizado Especial, segundo disposto no art. 3º da Lei n. 

9.099/95, tem competência para a conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade. Assim, quando a solução do litígio 

envolve questões de fato que realmente exijam a realização de intrincada 

prova, o processo deve ser extinto, uma vez que é a real complexidade 

probatória que afasta a competência do Juizado Especial. Nesse passo 

impõe render ensejo ao que dispõe o Enunciado 54 do Fonaje, cuja 

redação transcrevo: “A menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material.”. Portanto, diante da complexidade da causa, cabe ao juiz do 

Juizado Especial declarar-se incompetente, de ofício, ou mediante 

requerimento da parte, e extinguir o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, inc. II, da Lei 9.099/95. III - DISPOSITIVO Assim é que 

importa dar aplicação à norma constante do art. 3º, caput, c/c art. 51, 

inciso II, primeira parte, ambos da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, IV, do 

Código de Processo Civil de modo que, diante da complexidade inerente à 

causa, OPINO pelo ACOLHIMENTO da preliminar de INCOMPETÊNCIA, 

determinando a EXTINÇÃO do feito, sem resolução do mérito. Em razão do 

teor da presente sentença, resta impositiva a determinação de revogação 

da decisão liminar deferida nos autos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz 

Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007270-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007270-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDEMILSON DA SILVA REQUERIDO: JOSE CARLOS DE 

ALMEIDA, BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de reclamação cível em que a parte Reclamante visa à 

revisão de correção monetária aplicada em contrato de compra e venda 

de imóvel perante a Reclamada. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 

Questão que prefere às demais diz com relação à competência do Juizado 
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Especial Cível para processar e julgar a presente demanda. Conforme se 

evola dos autos a matéria por certo, exigirá uma complexa perícia contábil, 

pois a pretensão autoral é de realizar revisão do cálculo de correção, pois 

alega que a cobrança realizada pela Reclamada está errada. Destarte, a 

referida prova pericial se mostra indispensável para a satisfação da 

atuação jurisdicional, pois somente por meio da perícia contábil será 

possível aferir a mencionada abusividade na cobrança da correção 

monetária no contrato havido entre as partes. Por outro lado, insta 

salientar que o Juizado Especial, segundo disposto no art. 3º da Lei n. 

9.099/95, tem competência para a conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade. Assim, quando a solução do litígio 

envolve questões de fato que realmente exijam a realização de intrincada 

prova, o processo deve ser extinto, uma vez que é a real complexidade 

probatória que afasta a competência do Juizado Especial. Nesse passo 

impõe render ensejo ao que dispõe o Enunciado 54 do Fonaje, cuja 

redação transcrevo: “A menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material.”. Portanto, diante da complexidade da causa, cabe ao juiz do 

Juizado Especial declarar-se incompetente, de ofício, ou mediante 

requerimento da parte, e extinguir o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, inc. II, da Lei 9.099/95. III - DISPOSITIVO Assim é que 

importa dar aplicação à norma constante do art. 3º, caput, c/c art. 51, 

inciso II, primeira parte, ambos da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, IV, do 

Código de Processo Civil de modo que, diante da complexidade inerente à 

causa, OPINO pelo ACOLHIMENTO da preliminar de INCOMPETÊNCIA, 

determinando a EXTINÇÃO do feito, sem resolução do mérito. Em razão do 

teor da presente sentença, resta impositiva a determinação de revogação 

da decisão liminar deferida nos autos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz 

Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO
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BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))
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JOSE CARLOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (REQUERIDO)
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VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007270-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDEMILSON DA SILVA REQUERIDO: JOSE CARLOS DE 

ALMEIDA, BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de reclamação cível em que a parte Reclamante visa à 

revisão de correção monetária aplicada em contrato de compra e venda 

de imóvel perante a Reclamada. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 

Questão que prefere às demais diz com relação à competência do Juizado 

Especial Cível para processar e julgar a presente demanda. Conforme se 

evola dos autos a matéria por certo, exigirá uma complexa perícia contábil, 

pois a pretensão autoral é de realizar revisão do cálculo de correção, pois 

alega que a cobrança realizada pela Reclamada está errada. Destarte, a 

referida prova pericial se mostra indispensável para a satisfação da 

atuação jurisdicional, pois somente por meio da perícia contábil será 

possível aferir a mencionada abusividade na cobrança da correção 

monetária no contrato havido entre as partes. Por outro lado, insta 

salientar que o Juizado Especial, segundo disposto no art. 3º da Lei n. 

9.099/95, tem competência para a conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade. Assim, quando a solução do litígio 

envolve questões de fato que realmente exijam a realização de intrincada 

prova, o processo deve ser extinto, uma vez que é a real complexidade 

probatória que afasta a competência do Juizado Especial. Nesse passo 

impõe render ensejo ao que dispõe o Enunciado 54 do Fonaje, cuja 

redação transcrevo: “A menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material.”. Portanto, diante da complexidade da causa, cabe ao juiz do 

Juizado Especial declarar-se incompetente, de ofício, ou mediante 

requerimento da parte, e extinguir o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, inc. II, da Lei 9.099/95. III - DISPOSITIVO Assim é que 

importa dar aplicação à norma constante do art. 3º, caput, c/c art. 51, 

inciso II, primeira parte, ambos da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, IV, do 

Código de Processo Civil de modo que, diante da complexidade inerente à 

causa, OPINO pelo ACOLHIMENTO da preliminar de INCOMPETÊNCIA, 

determinando a EXTINÇÃO do feito, sem resolução do mérito. Em razão do 

teor da presente sentença, resta impositiva a determinação de revogação 

da decisão liminar deferida nos autos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz 

Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010695-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ELIAS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA FIGUEIREDO DA LUZ OAB - MT24456/O 

(ADVOGADO(A))

INACIO DA COSTA E SILVA NETO OAB - MT27046/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010695-49.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

INACIO DA COSTA E SILVA NETO - MT27046/O, MARIA EDUARDA 

FIGUEIREDO DA LUZ - MT24456/O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/11/2019 Hora: 

11:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 4 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010496-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA ALBANO DOS REIS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO 

SERVIDOR PUBLICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

FELIPE SIMIM COLLARES OAB - MG112981 (ADVOGADO(A))
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Processo n. 1010496-27.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - MT14694/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

13/11/2019 Hora: 11:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 7 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014222-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014222-09.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - MT0014750A , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 21/11/2019 Hora: 17:45 , que será realizada no 

CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 

44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 4 de novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012509-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CONCEICAO SILVA MESQUITA OAB - MT22998-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1012509-96.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

cobrança indevida de encargos de refinanciamento, multa contratual, 

avaliação emergencial de crédito. Pede a restituição da quantia paga e 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. A Reclamada informa que a empresa responsável pela 

administração do cartão de crédito objeto da lide é a empresa REALIZE 

CRÉDITO, FINACNIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, pessoa jurídica de 

direito priva, inscrita no CNPJ/ME sob nº 27.3513731/0001-38, com sede 

na Travessa Francisco de Leonardo Truta, nº 40, município de Porto 

Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Por isso, pleiteia a retificação do polo 

passivo para constar a mencionada empresa. OPINO, pelo acolhimento do 

pedido para retificar o polo passivo a fim de constar a empresa acima 

apontada. No mérito o pedido é improcedente. 3. A Reclamante alega ser 

titular de um cartão de crédito junto à Reclamada onde estariam sendo 

cobrados serviços não contratados: avaliação emergencial de crédito, 

encargos de refinanciamento e multa contratual. A Reclamada, em sua 

defesa, alega que as cobranças são devidas ante a contratação pela 

Reclamante, bem como em relação aos encargos de mora são devidos 

ante a inadimplência da Reclamante quando do pagamento das faturas em 

atraso. No que concerne à cobrança de avaliação emergencial alega que 

decorre de previsão contratual (cláusula 7.4), mas que mesmo assim, 

após contato da Reclamante realizou o cancelamento na data de 

16/10/2019. Ante a demonstração da contratação do serviço por parte da 

Reclamante, bem como demonstrado que, com exceção ao mês de 

julho/2019, os demais meses a Reclamante pagou as faturas com atraso, 

não se demonstra ilegais as cobranças perpetradas pela Reclamada, não 

havendo se falar, portanto, em cobrança indevida. Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Portanto, não 

incorreu a Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Deixo de condenar 

a Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da 

parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

ANA MARIA DA SILVA em desfavor de REALIZE CRÉDITO, 

FINACNIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ambos com qualificação nos autos. 

Deixo de condenar a Reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença 

submetida à apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 

4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá. CAMILA SILVA DE 

SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012509-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CONCEICAO SILVA MESQUITA OAB - MT22998-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1012509-96.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

cobrança indevida de encargos de refinanciamento, multa contratual, 

avaliação emergencial de crédito. Pede a restituição da quantia paga e 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 
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38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. A Reclamada informa que a empresa responsável pela 

administração do cartão de crédito objeto da lide é a empresa REALIZE 

CRÉDITO, FINACNIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, pessoa jurídica de 

direito priva, inscrita no CNPJ/ME sob nº 27.3513731/0001-38, com sede 

na Travessa Francisco de Leonardo Truta, nº 40, município de Porto 

Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Por isso, pleiteia a retificação do polo 

passivo para constar a mencionada empresa. OPINO, pelo acolhimento do 

pedido para retificar o polo passivo a fim de constar a empresa acima 

apontada. No mérito o pedido é improcedente. 3. A Reclamante alega ser 

titular de um cartão de crédito junto à Reclamada onde estariam sendo 

cobrados serviços não contratados: avaliação emergencial de crédito, 

encargos de refinanciamento e multa contratual. A Reclamada, em sua 

defesa, alega que as cobranças são devidas ante a contratação pela 

Reclamante, bem como em relação aos encargos de mora são devidos 

ante a inadimplência da Reclamante quando do pagamento das faturas em 

atraso. No que concerne à cobrança de avaliação emergencial alega que 

decorre de previsão contratual (cláusula 7.4), mas que mesmo assim, 

após contato da Reclamante realizou o cancelamento na data de 

16/10/2019. Ante a demonstração da contratação do serviço por parte da 

Reclamante, bem como demonstrado que, com exceção ao mês de 

julho/2019, os demais meses a Reclamante pagou as faturas com atraso, 

não se demonstra ilegais as cobranças perpetradas pela Reclamada, não 

havendo se falar, portanto, em cobrança indevida. Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Portanto, não 

incorreu a Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Deixo de condenar 

a Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da 

parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

ANA MARIA DA SILVA em desfavor de REALIZE CRÉDITO, 

FINACNIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ambos com qualificação nos autos. 

Deixo de condenar a Reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença 

submetida à apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 

4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá. CAMILA SILVA DE 

SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008130-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

Processo nº 1008130-15.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de reclamação cível em que a alegação funda-se em falha 

na prestação de serviços em razão de cobranças excessivas por débito 

de terceiros. Pede a condenação do Reclamado em danos morais. É a 

suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. O 

Reclamado embora devidamente citado deixou de comparecer à audiência 

de conciliação designada e de apresentar defesa no prazo legal. Este fato 

impõe a aplicação da norma prevista no art. 20 da Lei nº 9.099/95, de 

modo que OPINO pela DECRETAÇÃO de sua REVELIA, a qual no presente 

caso opera todos os seus efeitos, permitindo de pronto o julgamento 

antecipado da lide, haja vista a ausência de pontos controversos. Nos 

dizeres de Misael Montenegro Filho: “A ausência do réu faz presumir seu 

desinteresse em relação ao processo, autorizando o magistrado a prolatar 

sentença de acolhimento dos pedidos contidos na inicial, sem designação 

da audiência de instrução e julgamento, em face de os fatos alinhados 

pelo autor terem se tornado incontroversos.” (Código de processo civil 

comentado e interpretado. São Paulo: Atlas, 2008. p. 339). Tendo por 

efeito da revelia caracterizado a confissão por parte da reclamada acerca 

do débito existente e não havendo nos autos qualquer elemento que 

conduza à aplicação da norma prevista no art. 20, segunda parte da Lei nº 

9.099/95, resulta certo o julgamento de procedência do pedido arquitetado 

na inicial. Diante dos argumentos deduzidos e dos elementos verificados 

não há outra solução que não a de procedência do pedido contido na 

inicial. 3. No mérito a ação é procedente. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as 

reclamadas estão mais aptas a provarem o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. O Reclamante 

assevera que vem recebendo ligações no seu telefone celular 65 9 

8132-4245 procedidas pela Reclamada referentes a suposto débito da 

pessoa de “Felipe” que o Reclamante afirma não conhecer. Aduz que a 

“como se não bastassem as ligações importunas, excessivas e 

azucrinantes, que tem início desde as primeiras horas do dia – 6:00 horas, 

até o final do dia – 19:00 horas, de segunda a sexta feira e também aos 

sábados, em princípio a insistência dizia respeito a tentar contato com 

“Felipe”, sendo que de um tempo para cá, pasme, estão havendo 

cobrança diretamente ao requerente, como se este fosse devedor do 

junto a Requerida” (sic). A Reclamada não apresentou defesa. Em análise 

detida dos documentos trazidos aos autos verifico que razão assiste ao 

Reclamante, pois dos documentos colacionados nos Id 24037374, 

24037375, 240373756 e 24037377 é possível verificar que no mesmo dia 

o Reclamante recebeu 15 (quinze) ligações de cobranças da Reclamada, 

por débito de terceiros. É incontroverso que a Reclamada procedeu a 

cobranças de terceiros aos Reclamantes e que tais cobranças foram 

excessivas e fora do horário comercial. Como é cediço, ao credor é lícito 

realizar cobranças para a satisfação de seu crédito, contudo, deverá 

atuar nos limites estabelecidos pelo art. 42, caput, c/c art. 71 do CDC. 

Verifico que, não se demonstra razoável que a Reclamada realize 

cobranças excessivas a pessoas estranhas à relação contratual havida 

com terceiros, sobretudo em horário não comercial. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE TERCEIRA PESSOA. 

COBRANÇA EXCESSIVA, QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. 

FULCRO NO ART. 17 E 42, CAPUT, DO CDC. DANO MORAL EXCEPCIONAL 

RECONHECIDO NO CASO CONCRETO. QUANTUM MANTIDO EM R$ 

3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) DE MANEIRA SOLIDÁRIA. RECURSO 

DESPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 71005813852, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da 

Silva, Julgado em 03/06/2016) “Ementa: TURMA RECURSAL CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TELEFONIA. CONSUMIDOR. ÓBITO DO CONTRATANTE. COBRANÇAS 

PÓSTUMAS DESTINADAS À ESPOSA DO CONTRATANTE APÓS O 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO E A INFORMAÇÃO DO ÓBITO. SITUAÇÃO 

CONSTRANGEDORA DEMONSTRADA PELA PRÁTICA ABUSIVA 

REITERADA. DANO MORAL CONFIGURADO EXCEPCIONALMENTE. 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. 
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RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591581, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luiz Felipe 

Severo Desessards, Julgado em 31/07/2015)” “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ATRAVÉS DE MEIO 

VEXATÓRIO. EFETIVAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DE FORMA 

SISTEMÁTICA E CONTINUADA, AO LOCAL DE TRABALHO DA AUTORA, 

COM O INTUITO DE COBRANÇA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES 

AUTORAIS, A PARTIR DA ANÁLISE DA PROVA ORAL PRODUZIDA NOS 

AUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. 

Tendo a autora permanecido inadimplente, no que se refere a contrato de 

empréstimo mantido com a ré, esta, utilizando-se dos dados fornecidos 

por ocasião da celebração do contrato, optou por abordá-la em seu 

ambiente profissional, a fim de obter informações sobre a data de seu 

pagamento. Tal fato foi negado pela ré, aduzindo inexistir comprovação a 

esse respeito. Contudo, na dinâmica da prova, entende-se que à autora 

não cabia comprovar de outro modo a efetivação das ligações feitas pela 

ré para seu local de trabalho, a não ser do modo como fez nos autos, ou 

seja, através de depoimento testemunhal. Com efeito, do depoimento 

colhido, depreende-se que a ré, através de seus prepostos, efetivou, 

sistematicamente e por cerca de um ano, ligações telefônicas, com o 

intuito único de cobrança, tornando indevidamente pública relação pessoal 

mantida com a ré, expondo-a, desta forma, vexatoriamente, tanto perante 

seus pares quanto seus superiores. O meio de cobrança empreendido 

pela ré, consubstanciado em reiteradas ligações telefônicas para ambiente 

profissional, configura ilegalidade, já reconhecida, noutras situações, por 

esta Turma Recursal, valendo-se trazer à colação, no ponto, segmento do 

voto-conduto, da lavra da juíza Glaucia Dipp Dreher, do acórdão exarado 

quando do julgamento, em 19/9/2014, do RI 71004901393, verbis: "se o 

autor foi submetido à situação constrangedora em seu local de trabalho, 

está evidenciado o agir ilícito da parte requerida, pois violou os direitos de 

personalidade do autor e ofendeu a sua dignidade, causando 

constrangimentos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. 

Saliento, ainda, que a cobrança vexatória configurou a ofensa ao caput do 

art. 42 do CDC, caracterizando os danos morais passíveis de 

indenização". RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004937454, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Bernd, 

Julgado em 14/11/2014)” (grifamos) Assim, a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus do art. 373, II do NCPC. Por conseguinte, impõe-se 

acolher o pedido reparatório. Nesse contexto tenho claro o dano moral 

sofrido pelo Reclamante, ao sentir-se cobrado excessivamente por débito 

que não se obrigou contratualmente. Em verdade, esta situação gera 

constrangimentos para a parte autora, que se viu cobrado de forma 

recorrente, conforme comprovou nos autos. In verbis: “Ementa: 

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. COBRANÇA DE DÍVIDA 

ANTERIORMENTE ADIMPLIDA E ALVO DE PRECEDENTE INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃO CADASTRAL. DANOS MORAIS CONCEDIDOS EM FEITO 

PREGRESSO AJUIZADO - Nº 022/3.11.0002917-9 - JÁ EXTINTO. 

COBRANÇA INSISTENTE DESTA MESMA DÍVIDA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO 

EXCLUSIVO DOS AUTORES. Havendo os autores ajuizado processo outro 

(nº 022/3.11.0002917-9), no qual foram as rés condenadas ao pagamento 

de indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida dos 

mesmos em organismo de proteção creditícia, não se legitima a exigência 

de dívida originada do mesmo ajuste, tanto mais quando esta cobrança se 

mostra ostensiva, constrangedora e reiterada. O quantum indenizatório 

fixado em R$ 2.500,00, para cada autor, todavia, não comporta majoração, 

vez que não comprovaram os demandantes houvessem sido novamente 

inscritos em cadastros negativos de crédito, senão limitando-se o abalo à 

cobrança acintosa de parte da requerida instituição bancária. Não se 

despreze, ademais, o caráter punitivo dissuasório da medida, em que pese 

buscar reprimir a conduta reprovável das requeridas, deve igualmente 

obstar o enriquecimento da parte adversa, buscando enquadrar-se o 

montante dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade 

aplicáveis ao caso concreto. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004885059, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges 

Ortiz, Julgado em 26/08/2014)” (grifamos) É evidente que há, nesses 

casos, falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a 

empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. 

Assim, assumem o risco da atividade que desempenham, o que torna 

desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de 

relação consumerista. Nesse ínterim, cumpre anotar que esses casos 

tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente 

da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da empresa, 

consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 

a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo 

do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o 

fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em 

massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização das 

relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em 

um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito à indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Resta quantificar 

o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

1.000,00 (mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido do Reclamante JACKSON WILLIAM DE ARRUDA 

para CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no Id nº 24042282, bem 

como para CONDENAR a Reclamada VIA VAREJO ao pagamento de R$ 

1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data do evento danoso. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença 

submetida à apreciação e homologação do Exmo. Juiz de Direito Titular do 

4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá. Camila Silva de Souza 

Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008130-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

Processo nº 1008130-15.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de reclamação cível em que a alegação funda-se em falha 

na prestação de serviços em razão de cobranças excessivas por débito 

de terceiros. Pede a condenação do Reclamado em danos morais. É a 

suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. O 

Reclamado embora devidamente citado deixou de comparecer à audiência 

de conciliação designada e de apresentar defesa no prazo legal. Este fato 

impõe a aplicação da norma prevista no art. 20 da Lei nº 9.099/95, de 

modo que OPINO pela DECRETAÇÃO de sua REVELIA, a qual no presente 

caso opera todos os seus efeitos, permitindo de pronto o julgamento 

antecipado da lide, haja vista a ausência de pontos controversos. Nos 

dizeres de Misael Montenegro Filho: “A ausência do réu faz presumir seu 

desinteresse em relação ao processo, autorizando o magistrado a prolatar 

sentença de acolhimento dos pedidos contidos na inicial, sem designação 

da audiência de instrução e julgamento, em face de os fatos alinhados 

pelo autor terem se tornado incontroversos.” (Código de processo civil 

comentado e interpretado. São Paulo: Atlas, 2008. p. 339). Tendo por 

efeito da revelia caracterizado a confissão por parte da reclamada acerca 

do débito existente e não havendo nos autos qualquer elemento que 

conduza à aplicação da norma prevista no art. 20, segunda parte da Lei nº 

9.099/95, resulta certo o julgamento de procedência do pedido arquitetado 

na inicial. Diante dos argumentos deduzidos e dos elementos verificados 

não há outra solução que não a de procedência do pedido contido na 

inicial. 3. No mérito a ação é procedente. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as 

reclamadas estão mais aptas a provarem o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. O Reclamante 

assevera que vem recebendo ligações no seu telefone celular 65 9 

8132-4245 procedidas pela Reclamada referentes a suposto débito da 

pessoa de “Felipe” que o Reclamante afirma não conhecer. Aduz que a 

“como se não bastassem as ligações importunas, excessivas e 

azucrinantes, que tem início desde as primeiras horas do dia – 6:00 horas, 

até o final do dia – 19:00 horas, de segunda a sexta feira e também aos 

sábados, em princípio a insistência dizia respeito a tentar contato com 

“Felipe”, sendo que de um tempo para cá, pasme, estão havendo 

cobrança diretamente ao requerente, como se este fosse devedor do 

junto a Requerida” (sic). A Reclamada não apresentou defesa. Em análise 

detida dos documentos trazidos aos autos verifico que razão assiste ao 

Reclamante, pois dos documentos colacionados nos Id 24037374, 

24037375, 240373756 e 24037377 é possível verificar que no mesmo dia 

o Reclamante recebeu 15 (quinze) ligações de cobranças da Reclamada, 

por débito de terceiros. É incontroverso que a Reclamada procedeu a 

cobranças de terceiros aos Reclamantes e que tais cobranças foram 

excessivas e fora do horário comercial. Como é cediço, ao credor é lícito 

realizar cobranças para a satisfação de seu crédito, contudo, deverá 

atuar nos limites estabelecidos pelo art. 42, caput, c/c art. 71 do CDC. 

Verifico que, não se demonstra razoável que a Reclamada realize 

cobranças excessivas a pessoas estranhas à relação contratual havida 

com terceiros, sobretudo em horário não comercial. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE TERCEIRA PESSOA. 

COBRANÇA EXCESSIVA, QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. 

FULCRO NO ART. 17 E 42, CAPUT, DO CDC. DANO MORAL EXCEPCIONAL 

RECONHECIDO NO CASO CONCRETO. QUANTUM MANTIDO EM R$ 

3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) DE MANEIRA SOLIDÁRIA. RECURSO 

DESPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 71005813852, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da 

Silva, Julgado em 03/06/2016) “Ementa: TURMA RECURSAL CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TELEFONIA. CONSUMIDOR. ÓBITO DO CONTRATANTE. COBRANÇAS 

PÓSTUMAS DESTINADAS À ESPOSA DO CONTRATANTE APÓS O 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO E A INFORMAÇÃO DO ÓBITO. SITUAÇÃO 

CONSTRANGEDORA DEMONSTRADA PELA PRÁTICA ABUSIVA 

REITERADA. DANO MORAL CONFIGURADO EXCEPCIONALMENTE. 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. 

RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591581, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luiz Felipe 

Severo Desessards, Julgado em 31/07/2015)” “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ATRAVÉS DE MEIO 

VEXATÓRIO. EFETIVAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DE FORMA 

SISTEMÁTICA E CONTINUADA, AO LOCAL DE TRABALHO DA AUTORA, 

COM O INTUITO DE COBRANÇA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES 

AUTORAIS, A PARTIR DA ANÁLISE DA PROVA ORAL PRODUZIDA NOS 

AUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. 

Tendo a autora permanecido inadimplente, no que se refere a contrato de 

empréstimo mantido com a ré, esta, utilizando-se dos dados fornecidos 

por ocasião da celebração do contrato, optou por abordá-la em seu 

ambiente profissional, a fim de obter informações sobre a data de seu 

pagamento. Tal fato foi negado pela ré, aduzindo inexistir comprovação a 

esse respeito. Contudo, na dinâmica da prova, entende-se que à autora 

não cabia comprovar de outro modo a efetivação das ligações feitas pela 

ré para seu local de trabalho, a não ser do modo como fez nos autos, ou 

seja, através de depoimento testemunhal. Com efeito, do depoimento 

colhido, depreende-se que a ré, através de seus prepostos, efetivou, 

sistematicamente e por cerca de um ano, ligações telefônicas, com o 

intuito único de cobrança, tornando indevidamente pública relação pessoal 

mantida com a ré, expondo-a, desta forma, vexatoriamente, tanto perante 

seus pares quanto seus superiores. O meio de cobrança empreendido 

pela ré, consubstanciado em reiteradas ligações telefônicas para ambiente 

profissional, configura ilegalidade, já reconhecida, noutras situações, por 

esta Turma Recursal, valendo-se trazer à colação, no ponto, segmento do 

voto-conduto, da lavra da juíza Glaucia Dipp Dreher, do acórdão exarado 

quando do julgamento, em 19/9/2014, do RI 71004901393, verbis: "se o 

autor foi submetido à situação constrangedora em seu local de trabalho, 

está evidenciado o agir ilícito da parte requerida, pois violou os direitos de 

personalidade do autor e ofendeu a sua dignidade, causando 

constrangimentos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. 

Saliento, ainda, que a cobrança vexatória configurou a ofensa ao caput do 

art. 42 do CDC, caracterizando os danos morais passíveis de 

indenização". RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004937454, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Bernd, 

Julgado em 14/11/2014)” (grifamos) Assim, a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus do art. 373, II do NCPC. Por conseguinte, impõe-se 

acolher o pedido reparatório. Nesse contexto tenho claro o dano moral 

sofrido pelo Reclamante, ao sentir-se cobrado excessivamente por débito 

que não se obrigou contratualmente. Em verdade, esta situação gera 

constrangimentos para a parte autora, que se viu cobrado de forma 

recorrente, conforme comprovou nos autos. In verbis: “Ementa: 

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. COBRANÇA DE DÍVIDA 

ANTERIORMENTE ADIMPLIDA E ALVO DE PRECEDENTE INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃO CADASTRAL. DANOS MORAIS CONCEDIDOS EM FEITO 

PREGRESSO AJUIZADO - Nº 022/3.11.0002917-9 - JÁ EXTINTO. 

COBRANÇA INSISTENTE DESTA MESMA DÍVIDA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO 

EXCLUSIVO DOS AUTORES. Havendo os autores ajuizado processo outro 

(nº 022/3.11.0002917-9), no qual foram as rés condenadas ao pagamento 

de indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida dos 

mesmos em organismo de proteção creditícia, não se legitima a exigência 

de dívida originada do mesmo ajuste, tanto mais quando esta cobrança se 

mostra ostensiva, constrangedora e reiterada. O quantum indenizatório 

fixado em R$ 2.500,00, para cada autor, todavia, não comporta majoração, 

vez que não comprovaram os demandantes houvessem sido novamente 

inscritos em cadastros negativos de crédito, senão limitando-se o abalo à 

cobrança acintosa de parte da requerida instituição bancária. Não se 
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despreze, ademais, o caráter punitivo dissuasório da medida, em que pese 

buscar reprimir a conduta reprovável das requeridas, deve igualmente 

obstar o enriquecimento da parte adversa, buscando enquadrar-se o 

montante dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade 

aplicáveis ao caso concreto. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004885059, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges 

Ortiz, Julgado em 26/08/2014)” (grifamos) É evidente que há, nesses 

casos, falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a 

empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. 

Assim, assumem o risco da atividade que desempenham, o que torna 

desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de 

relação consumerista. Nesse ínterim, cumpre anotar que esses casos 

tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente 

da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da empresa, 

consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 

a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo 

do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o 

fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em 

massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização das 

relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em 

um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito à indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Resta quantificar 

o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

1.000,00 (mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido do Reclamante JACKSON WILLIAM DE ARRUDA 

para CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no Id nº 24042282, bem 

como para CONDENAR a Reclamada VIA VAREJO ao pagamento de R$ 

1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data do evento danoso. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença 

submetida à apreciação e homologação do Exmo. Juiz de Direito Titular do 

4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá. Camila Silva de Souza 

Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005127-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA DE ARRUDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILBENE DE SANTANA SILVA OAB - MT15927-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1005127-52.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação 

de falha na prestação de serviço por suspensão de linha telefônica. Pede 

o restabelecimento dos serviços e reparação em danos morais. É a suma 

do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Inexistem preliminares a serem analisadas. 3. A Reclamante 

afirma que possui uma linha telefônica perante a Reclamada (65 9 

9298-3524) e que na data de 26/07/2019 verificou que os serviços foram 

suspensos. Afirma que contatou a empresa que informou que a 

suspensão ocorreu em razão da inadimplência quanto à fatura referente 

ao mês de julgo/2019. Afirma que realizou todas as medidas para sanar o 

problema, porém afirma que não obteve êxito. A Reclamada, por outro 

lado, alega que a suspensão ocorreu ante a inadimplência com relação à 

fatura relativa ao mês de junho/2019, com vencimento em 25/06/2019, no 

valor de R$ 39,12 (trinta e nove reais e doze centavos). Por isso, afirma 

inexistir dever de reparação. Após análise detida aos autos verifico que 

razão assiste à Reclamada, pois uma vez que a empresa apresentou fato 

impeditivo ao direito da autora esta deveria produzir prova a desconstituir 

tais fatos, especialmente apresentando provas e, no caso, comprovante 

de pagamento relativo à fatura de junho/2019, ônus que lhe competia nos 

termos do art. 373, I, do CPC. Desse modo, em razão da Autora não trazer 

qualquer contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça 

de defesa impõe a improcedência do seu pedido. Acerca do ônus da 

prova descreve o Novo Código de Processual Civil em seu art. 373 que: 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo 

do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir que apenas a 

parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo 

legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe 

aos autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) III - DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da presente reclamação ajuizada por 

FABIOLA DE ARRUDA ALVES em desfavor de CLARO S/A ambos com 

qualificação nos autos. Sem condenação nos ônus sucumbenciais (Lei nº 
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9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. À apreciação e 

homologação do Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 40 de Lei 9.099/95. Camila Silva 

de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005127-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA DE ARRUDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILBENE DE SANTANA SILVA OAB - MT15927-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1005127-52.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação 

de falha na prestação de serviço por suspensão de linha telefônica. Pede 

o restabelecimento dos serviços e reparação em danos morais. É a suma 

do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Inexistem preliminares a serem analisadas. 3. A Reclamante 

afirma que possui uma linha telefônica perante a Reclamada (65 9 

9298-3524) e que na data de 26/07/2019 verificou que os serviços foram 

suspensos. Afirma que contatou a empresa que informou que a 

suspensão ocorreu em razão da inadimplência quanto à fatura referente 

ao mês de julgo/2019. Afirma que realizou todas as medidas para sanar o 

problema, porém afirma que não obteve êxito. A Reclamada, por outro 

lado, alega que a suspensão ocorreu ante a inadimplência com relação à 

fatura relativa ao mês de junho/2019, com vencimento em 25/06/2019, no 

valor de R$ 39,12 (trinta e nove reais e doze centavos). Por isso, afirma 

inexistir dever de reparação. Após análise detida aos autos verifico que 

razão assiste à Reclamada, pois uma vez que a empresa apresentou fato 

impeditivo ao direito da autora esta deveria produzir prova a desconstituir 

tais fatos, especialmente apresentando provas e, no caso, comprovante 

de pagamento relativo à fatura de junho/2019, ônus que lhe competia nos 

termos do art. 373, I, do CPC. Desse modo, em razão da Autora não trazer 

qualquer contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça 

de defesa impõe a improcedência do seu pedido. Acerca do ônus da 

prova descreve o Novo Código de Processual Civil em seu art. 373 que: 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo 

do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir que apenas a 

parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo 

legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe 

aos autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) III - DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da presente reclamação ajuizada por 

FABIOLA DE ARRUDA ALVES em desfavor de CLARO S/A ambos com 

qualificação nos autos. Sem condenação nos ônus sucumbenciais (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. À apreciação e 

homologação do Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 40 de Lei 9.099/95. Camila Silva 

de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005030-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA TREVISAN COUTINHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005030-52.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CAMILA DE OLIVEIRA TREVISAN COUTINHO REQUERIDO: 

LOJAS AVENIDA LTDA S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em que a parte reclamante 

alega que teve falha na prestação de serviço por cobrança, assim como 

por inscrição indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao 

crédito pelo débito no valor de R$ 169,95 (cento e sessenta e nove reais e 

noventa e cinco centavos) com inclusão no SCPC em 11/05/2019. Pede a 

declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação 

em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência de 

preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. A pretensão merece 

procedência. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a 

Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos autos o 

contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as partes 

para que se possa analisar a origem do débito. Cabe informar, que o áudio 

juntado pela Reclamada consta apenas a voz da atendente, logo, o mesmo 

na pode ser utilizado como prova de relação jurídica. Dessa forma, verifico 

que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer 

lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o 

que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – 

que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação 

dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e 

juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, 

assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o 

art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os 

pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir 

a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece 
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de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por CAMILA DE OLIVEIRA TREVISAN COUTINHO em 

desfavor de LOJAS AVENIDA LTDA para DECLARAR a inexistência do 

débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (11/05/2019); bem como, para CONFIRMAR a tutela de urgência 

concedida no mov. 06 Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao 

crédito (SCPC). O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005030-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA TREVISAN COUTINHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005030-52.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CAMILA DE OLIVEIRA TREVISAN COUTINHO REQUERIDO: 

LOJAS AVENIDA LTDA S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em que a parte reclamante 

alega que teve falha na prestação de serviço por cobrança, assim como 

por inscrição indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao 

crédito pelo débito no valor de R$ 169,95 (cento e sessenta e nove reais e 

noventa e cinco centavos) com inclusão no SCPC em 11/05/2019. Pede a 

declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação 

em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência de 

preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. A pretensão merece 

procedência. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a 

Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos autos o 

contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as partes 

para que se possa analisar a origem do débito. Cabe informar, que o áudio 

juntado pela Reclamada consta apenas a voz da atendente, logo, o mesmo 

na pode ser utilizado como prova de relação jurídica. Dessa forma, verifico 

que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer 

lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o 

que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – 

que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação 

dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e 

juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, 

assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o 

art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os 

pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir 

a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece 

de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por CAMILA DE OLIVEIRA TREVISAN COUTINHO em 

desfavor de LOJAS AVENIDA LTDA para DECLARAR a inexistência do 

débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 
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juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (11/05/2019); bem como, para CONFIRMAR a tutela de urgência 

concedida no mov. 06 Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao 

crédito (SCPC). O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008936-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GUIMARAES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPOS VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

EDER RODRIGUES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Projudi n.º 1008936-50.2019.8.11.0001 SENTENÇA I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de ‘Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Reparação em danos materiais’ objetivando a transferência da 

propriedade do veículo objeto do contrato entre as partes. É o suficiente a 

relatar. II- MOTIVAÇÃO As Reclamadas embora devidamente citadas 

deixaram injustificadamente de apresentar defesa. Este fato impõe a 

aplicação da norma prevista no art. 20 da Lei nº 9.099/95, de modo que 

OPINO pela DECRETAÇÃO de sua REVELIA, a qual no presente caso 

opera todos os seus efeitos, permitindo de pronto o julgamento antecipado 

da lide, haja vista a ausência de pontos controversos. Nos dizeres de 

Misael Montenegro Filho: “A ausência do réu faz presumir seu 

desinteresse em relação ao processo, autorizando o magistrado a prolatar 

sentença de acolhimento dos pedidos contidos na inicial, sem designação 

da audiência de instrução e julgamento, em face de os fatos alinhados 

pelo autor terem se tornado incontroversos.” (Código de processo civil 

comentado e interpretado. São Paulo: Atlas, 2008. p. 339). Tendo por 

efeito da revelia caracterizado a confissão por parte da reclamada acerca 

do débito existente e não havendo nos autos qualquer elemento que 

conduza à aplicação da norma prevista no art. 20, segunda parte da Lei nº 

9.099/95, resulta certo o julgamento de procedência em parte do pedido 

arquitetado na inicial. Diante dos argumentos deduzidos e dos elementos 

verificados não há outra solução que não a de procedência em parte do 

pedido contido na inicial. O Reclamante alega que em 03/11/2015 vendeu o 

veículo Corsa Milenium, cor Prata, ano mod/fab 2001/2001, Placa JZE3383, 

Renavam 00754655059 à primeira Reclamada que posteriormente vendeu 

para o segundo Reclamado. Aduz que o segundo Reclamado não 

transferiu a propriedade do veículo perante o Detran/MT gerando débitos e 

pontuação na sua Carteira de Habilitação. Afirma que contatou a primeira 

Reclamada para que procedesse à transferência do veículo junto ao 

Detran/MT, no entanto, sem êxito. Os Reclamados são revéis. Da análise 

detida aos autos verifico que razão assiste em parte ao Reclamante, pois 

demonstrou os fatos constitutivos do seu direito conforme preceitua o art. 

373, I do CPC. Vale dizer, a tradição do veículo restou demonstrada 

especialmente pela juntada aos autos (Id nº 24183841) do Termo de 

Responsabilidade sobre Vendas cuja autorização para a transferência 

demonstra a venda do bem ao Reclamado. Portanto, os Reclamados não 

comprovaram que tenham tomado as providências a fim de realizar a 

informação da transferência de propriedade do veículo objeto da lide e que 

estava adimplente com as obrigações tributárias do bem. Este registro 

deveria ter sido procedido pelo Reclamado conforme dispõe o art. 123 do 

Código Brasileiro de Trânsito, vejamos: Art. 123. Será obrigatória a 

expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for 

transferida a propriedade; (...) § 1º No caso de transferência de 

propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências 

necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de 

Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências 

deverão ser imediatas. No que concerne ao pedido para a transferência 

de das dívidas demonstradas nos autos procede o pedido. DA 

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO Extrai-se dos autos que 

o veículo Corsa Milenium, cor Prata, ano mod/fab 2001/2001, Placa 

JZE3383, Renavam 00754655059 não se encontra na posse da 

Reclamante, portanto, com o fim de se obter o melhor resultado prático, 

OPINO, para que o DETRAN/MT seja oficiado para que proceda com a 

transferência do bem para o nome do segundo Reclamado. DA 

TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS OPINO, para que seja oficiado ao 

Detran/MT para que proceda a transferência do veículo Corsa Milenium, 

cor Prata, ano mod/fab 2001/2001, Placa JZE3383, Renavam 

00754655059, para o nome do segundo Reclamado – EDER RODRIGUES 

FERREIRA. DOS DANOS MORAIS Acontece que a desídia dos Reclamados 

em proceder à transferência da propriedade do bem junto ao órgão 

competente gerou abalo ao Reclamante, pois viu seu nome sendo lançado 

ao protesto por veículo alienado no ano de 2012. A par dessa situação, 

entendo que o dano moral restou caracterizado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS. 

AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO REGISTRO DO 

VEÍCULO JUNTO AO DETRAN PELA REVENDA. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. O dano moral 

está configurado no caso em exame diante da lesão a direito de 

personalidade da parte autora, que teve atingida sua tranquilidade ao 

verificar a existência de multa em seu nome por culpa da ré, inclusive com 

a inclusão de pontos em seu prontuário no DETRAN. Quantum 

indenizatório mantido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. É cediço que, no 

arbitramento da verba honorária, deve o juiz considerar o grau de zelo do 

profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância 

da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o 

seu serviço, nos termos do art. 85, § 2º do NCPC. Inaplicabilidade do § 8º 

do mesmo dispositivo legal. Verba honorária reduzida para 20% sobre o 

valor da condenação, considerando as peculiaridades do caso concreto. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076331669, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José 

Wasserstein Hekman, Julgado em 08/08/2018) O Código Civil deixa 

evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito à indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 
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Desse modo, estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 3.000,00 

(três reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. Assim, a 

procedência do pedido é medida que se impõe. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da presente Reclamação Cível e, em consequência: a) OFICIAR o 

DETRAN/MT para que proceda a transferência do veículo Corsa Milenium, 

cor Prata, ano mod/fab 2001/2001, Placa JZE3383, Renavam 00754655059 

para o nome do segundo Reclamado Reclamado; b) OFICIAR à SEFAZ/MT 

para que proceda com a transferência dos débitos relativos ao veículo 

Corsa Milenium, cor Prata, ano mod/fab 2001/2001, Placa JZE3383, 

Renavam 00754655059, após a data de 03/11/2012 para o nome do 

segundo Reclamado; c) CONDENAR os Reclamados a pagarem ao 

Reclamante a quantia de R$ 1.000,00 (três mil reais), a título de danos 

morais, com correção monetária a partir da presente data e juros a partir 

do evento danoso (15/02/2019). Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Camila Silva de Souza Juíza Leiga 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009864-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009864-98.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

JADILTON ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS - MT22797-O, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/11/2019 Hora: 11:20 , que 

será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – 

MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 30 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010029-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010029-48.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

IVOILSON FERREIRA MAIA - MT18522/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/11/2019 Hora: 14:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 30 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010678-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010678-13.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ESTEVAO NOBRE QUIRINO - RO9658, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/11/2019 Hora: 

11:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 3 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005465-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON AZEVEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005465-26.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

DARGILAN BORGES CINTRA - MT0009150A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª JEC Data: 

14/10/2019 Hora: 11:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 30 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003446-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE ARRUDA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1003446-47.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I – RESUMO 
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DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação 

de falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição 

indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

pelo débito no valor de R$ 9.895,62 (nove mil e oitocentos e noventa e 

cinco reais e sessenta e dois centavos), com inclusão em 29/07/2019. 

Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. A retificação do polo passivo pleiteada pela Reclamada 

não prospera, pois a empresa constante no polo passivo é exatamente a 

mesma que a Reclamada pleiteia a retificação. Superada a preliminar 

passo à análise do mérito da causa. 3. A pretensão merece juízo de 

parcial procedência. Consta da inicial que a parte Reclamante teve seu 

nome registrado na lista de inadimplentes por débitos que alega 

desconhecer, já que não teria nenhum débito pendente junto à empresa 

Reclamada, e teve seus dados encaminhados aos órgãos de proteção ao 

crédito pelos débitos descritos na inicial. A Reclamada apresentou defesa 

alegando que agiu no regular direito de credora, pois o Reclamante estaria 

inadimplente quanto à semestralidade 2016/2 do curso de Direito. Teceu 

outras considerações e pugnou pela improcedência dos pedidos. Da 

análise detida aos autos verifico que razão assiste ao Reclamante, pois 

logrou êxito em comprovar que ainda em julho/2016 solicitou o trancamento 

de sua matrícula junto a Ré. Por outro lado, a Reclamada não comprovou 

que o Reclamante de fato teria cursado a semestralidade 2016/2, ônus 

que lhe competia nos termos do art. 373, II do CPC. Nessa esteira, há que 

se reconhecer a inexistência do débito em nome do Reclamante, ora 

discutido junto à Reclamada. Não merece a mesma sorte a condenação da 

Reclamada em danos extrapatrimoniais, tendo em vista que o extrato de 

negativação juntado no Id nº 22725069 demonstra a existência de outra 

negativação em nome do Reclamante e anterior à restrição em análise 

(BANCO DO BRASIL S/A). Assim, embora demonstrada a conduta ilícita 

por parte da Reclamada ao negativar o nome da Reclamante por dívida 

inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de 

inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui 

não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da Reclamada. 

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade 

com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA 

DE DANO MORAL. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70050854520, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 31/10/2013)” Dispõe a 

Súmula 385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Cuida-se, na 

verdade, de mero aborrecimento comum à vida em relação, não 

indenizável, portanto. Nesse sentido: Ementa: Apelação cível. 

Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais e 

patrimoniais. Falta de energia elétrica. Defeito no serviço prestado pela 

empresa concessionária. Dever de indenizar os danos materiais 

devidamente comprovados. Inocorrência da configuração do dano moral. 

O fato descrito na exordial não tem relevância jurídica tratando-se de mero 

dissabor ou aborrecimento. Inexistência de prova, por parte do autor, de 

ter realmente passado por constrangimento grave. Para haver a 

indenização pecuniária, a parte autora deveria ter sofrido um 

constrangimento relevante, uma situação difícil, o que, em verdade, não 

existiu. Apelos não providos. (Apelação Cível Nº 70045759446, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, 

Julgado em 12/04/2012) Portanto, não restaram demonstrados pela 

Reclamante os danos morais sofridos passíveis de reparação. Restando 

comprovado somente que a negativação foi indevida. III – DISPOSITIVO 

Posto isso, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA os pedidos da presente 

reclamação, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

ajuizada VICTOR HUGO DE ARRUDA AMORIM em desfavor de EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A para DECLARAR a inexistência do 

débito objeto da lide, bem como DETERMINAR que a Reclamada proceda a 

retirada dos dados do Reclamante do serviço de proteção ao crédito no 

prazo de 05 (cinco) dias, fixo desde já multa no importe de R$ 3.000,00 

(três mil reais) em caso de descumprimento. OPINO, pela improcedência do 

pedido de reparação em danos morais. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá. Camila Silva de 

Souza Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003446-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE ARRUDA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1003446-47.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação 

de falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição 

indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

pelo débito no valor de R$ 9.895,62 (nove mil e oitocentos e noventa e 

cinco reais e sessenta e dois centavos), com inclusão em 29/07/2019. 

Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. A retificação do polo passivo pleiteada pela Reclamada 

não prospera, pois a empresa constante no polo passivo é exatamente a 

mesma que a Reclamada pleiteia a retificação. Superada a preliminar 

passo à análise do mérito da causa. 3. A pretensão merece juízo de 

parcial procedência. Consta da inicial que a parte Reclamante teve seu 

nome registrado na lista de inadimplentes por débitos que alega 

desconhecer, já que não teria nenhum débito pendente junto à empresa 

Reclamada, e teve seus dados encaminhados aos órgãos de proteção ao 

crédito pelos débitos descritos na inicial. A Reclamada apresentou defesa 

alegando que agiu no regular direito de credora, pois o Reclamante estaria 

inadimplente quanto à semestralidade 2016/2 do curso de Direito. Teceu 

outras considerações e pugnou pela improcedência dos pedidos. Da 

análise detida aos autos verifico que razão assiste ao Reclamante, pois 

logrou êxito em comprovar que ainda em julho/2016 solicitou o trancamento 

de sua matrícula junto a Ré. Por outro lado, a Reclamada não comprovou 

que o Reclamante de fato teria cursado a semestralidade 2016/2, ônus 

que lhe competia nos termos do art. 373, II do CPC. Nessa esteira, há que 

se reconhecer a inexistência do débito em nome do Reclamante, ora 

discutido junto à Reclamada. Não merece a mesma sorte a condenação da 
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Reclamada em danos extrapatrimoniais, tendo em vista que o extrato de 

negativação juntado no Id nº 22725069 demonstra a existência de outra 

negativação em nome do Reclamante e anterior à restrição em análise 

(BANCO DO BRASIL S/A). Assim, embora demonstrada a conduta ilícita 

por parte da Reclamada ao negativar o nome da Reclamante por dívida 

inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de 

inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui 

não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da Reclamada. 

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade 

com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA 

DE DANO MORAL. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70050854520, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 31/10/2013)” Dispõe a 

Súmula 385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Cuida-se, na 

verdade, de mero aborrecimento comum à vida em relação, não 

indenizável, portanto. Nesse sentido: Ementa: Apelação cível. 

Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais e 

patrimoniais. Falta de energia elétrica. Defeito no serviço prestado pela 

empresa concessionária. Dever de indenizar os danos materiais 

devidamente comprovados. Inocorrência da configuração do dano moral. 

O fato descrito na exordial não tem relevância jurídica tratando-se de mero 

dissabor ou aborrecimento. Inexistência de prova, por parte do autor, de 

ter realmente passado por constrangimento grave. Para haver a 

indenização pecuniária, a parte autora deveria ter sofrido um 

constrangimento relevante, uma situação difícil, o que, em verdade, não 

existiu. Apelos não providos. (Apelação Cível Nº 70045759446, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, 

Julgado em 12/04/2012) Portanto, não restaram demonstrados pela 

Reclamante os danos morais sofridos passíveis de reparação. Restando 

comprovado somente que a negativação foi indevida. III – DISPOSITIVO 

Posto isso, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA os pedidos da presente 

reclamação, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

ajuizada VICTOR HUGO DE ARRUDA AMORIM em desfavor de EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A para DECLARAR a inexistência do 

débito objeto da lide, bem como DETERMINAR que a Reclamada proceda a 

retirada dos dados do Reclamante do serviço de proteção ao crédito no 

prazo de 05 (cinco) dias, fixo desde já multa no importe de R$ 3.000,00 

(três mil reais) em caso de descumprimento. OPINO, pela improcedência do 

pedido de reparação em danos morais. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá. Camila Silva de 

Souza Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021486-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL QUEIROZ DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021486-77.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL 

QUEIROZ DE FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA, MARCELO KAIQUE PURIFICACAO 

DE SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 06/02/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011301-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS APARECIDO CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL - TUPPEWARE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFHAEL TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT0012715A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011301-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DOUGLAS APARECIDO CAMPOS DOS SANTOS 

REQUERIDO: TROPICAL - TUPPEWARE S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte 

reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por cobrança, 

assim como por inscrição indevida de seus dados nos cadastros de 

proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 533,28 (quinhentos e trinta 

e três reais e vinte e oito centavos) com inclusão no SPC em 20/10/2016. 

Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência de 

preliminares, passo à análise do mérito da causa. 3. A pretensão é 

improcedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a 

Reclamante afirma indevido. A Reclamada, por sua vez, informou que 

atuou dentro dos limites do exercício regular do seu direito de credora. A 

fim de comprovar a legalidade da negativação, a Reclamada trouxe aos 

autos o contrato pactuado com a Reclamante, cuja as assinaturas são 

bastante semelhantes às apostas nos documentos que instruíram a inicial, 

de modo a convencer que saíram do punho da parte Reclamante, bem 

como demonstrou nos autos que o débito tem como referência a ausência 

de pagamento da Duplicata n° 0747356, conforme doc. Anexo no ID. 

26342501. Assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já 

que, os referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas 

alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da 

controvérsia. Por outro lado, a Reclamante na impugnação, limitou-se 

apenas a afirmar o desconhecimento do débito. Ora, a parte Reclamante 

deveria, quando da impugnação à contestação rebater os termos da 

contestação, acaso assim entendesse, e para tanto trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus da 

prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que apenas a parte 

demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, 

porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos 

autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 
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necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreram as Reclamadas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Deixo de condenar 

a Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da 

parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

DOUGLAS APARECIDO CAMPOS DOS SANTOS em desfavor AVON 

TROPICAL – TUPPEWARE ambos com qualificação nos autos. OPINO, 

ainda, pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela 

Reclamada para CONDENAR o Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 

533,28 (quinhentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos), devendo 

esse valor ser atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV a contar da 

data da apresentação da contestação e juros de mora de 1% ao mês a 

partir da contestação. Deixo de condenar o Reclamante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível 

da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011301-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS APARECIDO CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL - TUPPEWARE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFHAEL TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT0012715A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011301-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DOUGLAS APARECIDO CAMPOS DOS SANTOS 

REQUERIDO: TROPICAL - TUPPEWARE S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte 

reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por cobrança, 

assim como por inscrição indevida de seus dados nos cadastros de 

proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 533,28 (quinhentos e trinta 

e três reais e vinte e oito centavos) com inclusão no SPC em 20/10/2016. 

Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência de 

preliminares, passo à análise do mérito da causa. 3. A pretensão é 

improcedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a 

Reclamante afirma indevido. A Reclamada, por sua vez, informou que 

atuou dentro dos limites do exercício regular do seu direito de credora. A 

fim de comprovar a legalidade da negativação, a Reclamada trouxe aos 

autos o contrato pactuado com a Reclamante, cuja as assinaturas são 

bastante semelhantes às apostas nos documentos que instruíram a inicial, 

de modo a convencer que saíram do punho da parte Reclamante, bem 

como demonstrou nos autos que o débito tem como referência a ausência 

de pagamento da Duplicata n° 0747356, conforme doc. Anexo no ID. 

26342501. Assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já 

que, os referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas 

alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da 

controvérsia. Por outro lado, a Reclamante na impugnação, limitou-se 

apenas a afirmar o desconhecimento do débito. Ora, a parte Reclamante 

deveria, quando da impugnação à contestação rebater os termos da 

contestação, acaso assim entendesse, e para tanto trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus da 

prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que apenas a parte 

demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, 

porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos 

autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreram as Reclamadas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Deixo de condenar 

a Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da 

parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

DOUGLAS APARECIDO CAMPOS DOS SANTOS em desfavor AVON 

TROPICAL – TUPPEWARE ambos com qualificação nos autos. OPINO, 

ainda, pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela 

Reclamada para CONDENAR o Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 

533,28 (quinhentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos), devendo 

esse valor ser atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV a contar da 

data da apresentação da contestação e juros de mora de 1% ao mês a 

partir da contestação. Deixo de condenar o Reclamante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 
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9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível 

da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010854-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DOS ANJOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1010854-89.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Danos Morais em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por 

inscrição indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção 

ao crédito pelo débito no valor total de R$ 504,85 (quinhentos e quatro 

reais e oitenta e cinco centavos), com data de inclusão em 27/12/2018. 

Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 

por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Rejeito ainda a 

preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela reclamada, posto 

que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

Rejeito ainda a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos 

verifico que a parte Reclamante apresentou todos os documentos 

necessários para a apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da 

negativação onde fundamenta seu pedido. Superadas as preliminares 

passo à análise do mérito da causa. 3. A pretensão é procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da Reclamada, por débito que indevido vez que não 

possui relação jurídica com a empresa. A Reclamada alega que da 

narrativa dos fatos se depreende que a pretensão deduzida poderia ter 

sido solucionada na forma administrativa e que os fatos se revelam mero 

aborrecimento do cotidiano. No entanto, a Reclamada deixou de trazer aos 

autos o contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as 

partes para que se possa analisar a origem do débito. Dessa forma, 

entendo que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem 

qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação 

específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por conseguinte, 

impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do 

débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao 

crédito. A conduta consistente em encaminhar ou manter o nome da 

Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por MARILENE DOS ANJOS SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO 

para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação; para DETERMINAR que a 

Reclamada proceda a baixa da negativação objeto da lide no prazo de 05 

(cinco) dias, fixo desde já multa no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

para o caso de descumprimento; bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, e acrescido 

de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do 

evento danoso (23/04/2018). Sem condenação nos ônus da sucumbência 

(Lei nº 9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à 

apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito deste Juizado Especial 

Cível da Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 40 de Lei 9.099/95. 

CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010854-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DOS ANJOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1010854-89.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Danos Morais em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por 

inscrição indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção 

ao crédito pelo débito no valor total de R$ 504,85 (quinhentos e quatro 

reais e oitenta e cinco centavos), com data de inclusão em 27/12/2018. 

Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 
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processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 

por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Rejeito ainda a 

preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela reclamada, posto 

que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

Rejeito ainda a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos 

verifico que a parte Reclamante apresentou todos os documentos 

necessários para a apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da 

negativação onde fundamenta seu pedido. Superadas as preliminares 

passo à análise do mérito da causa. 3. A pretensão é procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da Reclamada, por débito que indevido vez que não 

possui relação jurídica com a empresa. A Reclamada alega que da 

narrativa dos fatos se depreende que a pretensão deduzida poderia ter 

sido solucionada na forma administrativa e que os fatos se revelam mero 

aborrecimento do cotidiano. No entanto, a Reclamada deixou de trazer aos 

autos o contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as 

partes para que se possa analisar a origem do débito. Dessa forma, 

entendo que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem 

qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação 

específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por conseguinte, 

impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do 

débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao 

crédito. A conduta consistente em encaminhar ou manter o nome da 

Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por MARILENE DOS ANJOS SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO 

para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação; para DETERMINAR que a 

Reclamada proceda a baixa da negativação objeto da lide no prazo de 05 

(cinco) dias, fixo desde já multa no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

para o caso de descumprimento; bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, e acrescido 

de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do 

evento danoso (23/04/2018). Sem condenação nos ônus da sucumbência 

(Lei nº 9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à 

apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito deste Juizado Especial 

Cível da Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 40 de Lei 9.099/95. 

CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011719-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA BRITO PARADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011719-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREA BRITO PARADA REQUERIDO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a parte reclamante alega que teve falha na prestação de 

serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados 

nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 141,16 

(cento e quarenta e um reais e dezesseis centavos) com inclusão no SPC 

em 20/12/2018. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a 

alegação da Reclamante de incompetência do juízo por necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, vez que verifico que existem nos autos 

elementos de prova suficientes para o deslinde da controvérsia. 3. A 

pretensão é improcedente. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. A Reclamada, por sua vez, 

informou que atuou dentro dos limites do exercício regular do seu direito 

de credora. A fim de comprovar a legalidade da negativação, a Reclamada 

trouxe aos autos o contrato pactuado com a Reclamante, cuja as 

assinaturas são bastante semelhantes às apostas nos documentos que 

instruíram a inicial, de modo a convencer que saíram do punho da parte 

Reclamante, bem como demonstrou nos autos que o débito tem como 

referência a ausência de pagamento da campanha 18/2018 , conforme 

doc. Anexo no ID. 26377318. Assim, não verifico ilegalidade praticada pela 

Reclamada, já que, os referidos documentos se traduzem em prova a 

socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o 

deslinde da controvérsia. Por outro lado, a Reclamante na impugnação, 

limitou-se apenas a afirmar o desconhecimento do débito. Ora, a parte 

Reclamante deveria, quando da impugnação à contestação rebater os 

termos da contestação, acaso assim entendesse, e para tanto trazer aos 

autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus 

da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 
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373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que apenas a parte 

demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, 

porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos 

autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreram as Reclamadas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Deixo de condenar 

a Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da 

parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

ANDREA BRITO PARADA em desfavor AVON COSMÉTICOS LTDA ambos 

com qualificação nos autos. Deixo de condenar o Reclamante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011719-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA BRITO PARADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011719-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREA BRITO PARADA REQUERIDO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a parte reclamante alega que teve falha na prestação de 

serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados 

nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 141,16 

(cento e quarenta e um reais e dezesseis centavos) com inclusão no SPC 

em 20/12/2018. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a 

alegação da Reclamante de incompetência do juízo por necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, vez que verifico que existem nos autos 

elementos de prova suficientes para o deslinde da controvérsia. 3. A 

pretensão é improcedente. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. A Reclamada, por sua vez, 

informou que atuou dentro dos limites do exercício regular do seu direito 

de credora. A fim de comprovar a legalidade da negativação, a Reclamada 

trouxe aos autos o contrato pactuado com a Reclamante, cuja as 

assinaturas são bastante semelhantes às apostas nos documentos que 

instruíram a inicial, de modo a convencer que saíram do punho da parte 

Reclamante, bem como demonstrou nos autos que o débito tem como 

referência a ausência de pagamento da campanha 18/2018 , conforme 

doc. Anexo no ID. 26377318. Assim, não verifico ilegalidade praticada pela 

Reclamada, já que, os referidos documentos se traduzem em prova a 

socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o 

deslinde da controvérsia. Por outro lado, a Reclamante na impugnação, 

limitou-se apenas a afirmar o desconhecimento do débito. Ora, a parte 

Reclamante deveria, quando da impugnação à contestação rebater os 

termos da contestação, acaso assim entendesse, e para tanto trazer aos 

autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus 

da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que apenas a parte 

demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, 

porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos 

autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreram as Reclamadas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Deixo de condenar 

a Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da 

parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

ANDREA BRITO PARADA em desfavor AVON COSMÉTICOS LTDA ambos 

com qualificação nos autos. Deixo de condenar o Reclamante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 
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Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004657-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL CORREA MEYER LIOTTI (REQUERENTE)

ANA PAULA FERRARI AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1004657-21.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de reclamação cível na qual alega o Reclamante que seu voo 

contratado junto à Reclamada sofreu atraso superior a 04 (quatro) horas. 

Ao final pugnou pela condenação da empresa em danos morais. É a suma 

do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a 

ausência de preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. No mérito 

a pretensão é procedente em parte. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que os Reclamantes adquiriram passagem aérea da empresa 

Reclamada para o trecho Roma/IT-Lisboa/PT-Guarulhos/SP-Cuiabá/MT, 

para o dia 18/08/2019 com horário previsto para saída às 20h25 e 

chegada ao destino final às 14h05 do dia 19/08/2019. No entanto, os 

Reclamantes alegam que no voo relativo ao trecho Roma-Lisboa sofreu um 

atraso que resultou na perda da conexão entre Guarulhos e Cuiabá, 

sendo obrigados a adquirir nova passagem para chegar ao destino final. A 

Reclamada alega que o atraso decorreu por motivos alheios à vontade da 

Cia – ausência de autorização da Torre de Controle do aeroporto ante a 

grande quantidade de voos existentes naquela data e local. Aduz que em 

razão disso inexiste dever de reparação em danos morais, alegando que o 

Reclamante não comprovou o abalo moral sofrido. Analisando os 

documentos anexos aos autos, incontroverso que houve atraso do voo 

contratado pelos Reclamantes. É inconteste a obrigação da Reclamada à 

reparação dos danos de ordem moral causados aos Reclamantes que em 

razão do atraso do voo perderam a conexão ao destino final sendo 

obrigados a arcarem com despesas com alimentação e aquisição de 

novas passagens. Com efeito, a responsabilidade da reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. É incontroverso nos autos que a 

parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da reclamada 

e que este não foi prestado nos limites do contrato, já que houve atraso no 

cumprimento do itinerário de seu voo, não tendo sido cumpridas as normas 

estabelecidas pela Anac (Resolução nº 141/2010). Logo, não há que se 

falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o 

atraso do voo contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e 

desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de 

serviço. O dano moral experimentado pela parte Reclamante exsurge da 

falha na prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: 

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. MANUTENÇÃO NÃO 

PROGRAMADA. ATRASO DE VOO POR MAIS DE SETE HORAS. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. A manutenção não programada de 

aeronave não é força maior e não justifica o atraso. Trata-se de fortuito 

interno que integra o risco da atividade da transportadora e não afasta o 

dever de indenizar (art. 14 da Lei 8.078/90). DANO MORAL. DANO IN RE 

IPSA. QUANTIFICAÇÃO. Valor da indenização fixado na sentença, de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), que vai mantido, porquanto em sintonia com os 

parâmetros desta Câmara em situações parelhas. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70046400677, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 16/08/2012)” APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE 

AÉREO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO DE VOO POR MAIS 

DE oito HORAS SEM JUSTIFICATIVA EXCULPANTE. NECESSIDADE DE 

READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. DANOS MORAIS. Não exculpa o ato 

ilícito a justificativa de que a alteração ocorrida se deveu por motivos de 

força maior, dada a necessidade de reorganização da malha aérea no 

período indigitado. O atraso do voo, por mais de oito horas, sem as 

informações precisas e adequadas ao consumidor, tal qual se obriga o 

fornecedor de serviços, à luz do que dispõe o art. 14, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor, traduz inexecução do contrato, da mesma forma 

que os cancelamentos não justificados. No caso dos autos, configurado o 

prejuízo à consumidora, relegada ao alvedrio por conta da inescusável 

falha na prestação dos serviços de transporte aéreo a cargo da ré, resta 

configurada a obrigação de indenizar. DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. 

Não obstante os percalços vivenciados pela apelada e que colorem a 

figura do dano moral in re ipsa, o montante arbitrado na sentença se 

mostra um tanto dissociado da média praticada por esta Câmara em 

situações análogas, devendo ser reduzido. Nestes termos, é de ser 

reduzida a indenização para o valor de R$ 7.240,00 (sete mil duzentos e 

quarenta reais), representativo de 10 salários mínimos atuais, verba que 

deverá ser corrigida pelo IGP-M a contar da data do acórdão, seguindo-se 

a orientação da Súmula n. 362 do STJ e com a incidência de juros 

moratórios a contar da citação, por se tratar de responsabilidade 

contratual e na linha da jurisprudência unívoca do colegiado. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70051526168, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 17/04/2014) (grifei) No que 

pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 

186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 
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de dissuadi-lo de novo atentado. Por fim, em relação aos danos materiais 

reputo parcialmente devidos, pois em razão da falha na prestação de 

serviço ora reconhecida, os Reclamantes foram obrigados a despender 

recursos com alimentação e aquisição de novas passagens aéreas para 

chegar ao destino final. No entanto, não procede quanto ao pedido de 

restituição da quantia de R$ 61,88 (sessenta e um reais e oitenta e oito 

centavos) e 12.000 (dize mil milhas) gastos com a aquisição das 

passagens iniciais, pois concedê-los seria o mesmo que proporcionar que 

os Reclamantes viajassem gratuitamente, caracterizando enriquecimento 

indevido. Desse modo, a restituição deve se limitar aos valores gastos 

com alimentação, na ordem de R$ 253,97 (duzentos e cinquenta e três 

reais e noventa e sete centavos) e para a aquisição de novas passagens 

aéreas, no valor de R$ 2.181,92 (dois mil e cento e oitenta e um reais e 

noventa e dois reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido inicial, 

para condenar CONDENAR a Reclamada TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA a pagar aos Reclamantes GABRIEL CORREA MEYER 

LIOTTI e ANA PAULA FERRARI AGUIAR o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir da presente data e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação, bem como a restituí-los a quantia de R$ 

2.435,89 (dois mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove 

centavos), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo 

desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível 

de Cuiabá, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível 

da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004657-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL CORREA MEYER LIOTTI (REQUERENTE)

ANA PAULA FERRARI AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1004657-21.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de reclamação cível na qual alega o Reclamante que seu voo 

contratado junto à Reclamada sofreu atraso superior a 04 (quatro) horas. 

Ao final pugnou pela condenação da empresa em danos morais. É a suma 

do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a 

ausência de preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. No mérito 

a pretensão é procedente em parte. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que os Reclamantes adquiriram passagem aérea da empresa 

Reclamada para o trecho Roma/IT-Lisboa/PT-Guarulhos/SP-Cuiabá/MT, 

para o dia 18/08/2019 com horário previsto para saída às 20h25 e 

chegada ao destino final às 14h05 do dia 19/08/2019. No entanto, os 

Reclamantes alegam que no voo relativo ao trecho Roma-Lisboa sofreu um 

atraso que resultou na perda da conexão entre Guarulhos e Cuiabá, 

sendo obrigados a adquirir nova passagem para chegar ao destino final. A 

Reclamada alega que o atraso decorreu por motivos alheios à vontade da 

Cia – ausência de autorização da Torre de Controle do aeroporto ante a 

grande quantidade de voos existentes naquela data e local. Aduz que em 

razão disso inexiste dever de reparação em danos morais, alegando que o 

Reclamante não comprovou o abalo moral sofrido. Analisando os 

documentos anexos aos autos, incontroverso que houve atraso do voo 

contratado pelos Reclamantes. É inconteste a obrigação da Reclamada à 

reparação dos danos de ordem moral causados aos Reclamantes que em 

razão do atraso do voo perderam a conexão ao destino final sendo 

obrigados a arcarem com despesas com alimentação e aquisição de 

novas passagens. Com efeito, a responsabilidade da reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. É incontroverso nos autos que a 

parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da reclamada 

e que este não foi prestado nos limites do contrato, já que houve atraso no 

cumprimento do itinerário de seu voo, não tendo sido cumpridas as normas 

estabelecidas pela Anac (Resolução nº 141/2010). Logo, não há que se 

falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o 

atraso do voo contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e 

desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de 

serviço. O dano moral experimentado pela parte Reclamante exsurge da 

falha na prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: 

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. MANUTENÇÃO NÃO 

PROGRAMADA. ATRASO DE VOO POR MAIS DE SETE HORAS. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. A manutenção não programada de 

aeronave não é força maior e não justifica o atraso. Trata-se de fortuito 

interno que integra o risco da atividade da transportadora e não afasta o 

dever de indenizar (art. 14 da Lei 8.078/90). DANO MORAL. DANO IN RE 

IPSA. QUANTIFICAÇÃO. Valor da indenização fixado na sentença, de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), que vai mantido, porquanto em sintonia com os 

parâmetros desta Câmara em situações parelhas. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70046400677, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 16/08/2012)” APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE 

AÉREO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO DE VOO POR MAIS 

DE oito HORAS SEM JUSTIFICATIVA EXCULPANTE. NECESSIDADE DE 

READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. DANOS MORAIS. Não exculpa o ato 

ilícito a justificativa de que a alteração ocorrida se deveu por motivos de 

força maior, dada a necessidade de reorganização da malha aérea no 

período indigitado. O atraso do voo, por mais de oito horas, sem as 

informações precisas e adequadas ao consumidor, tal qual se obriga o 

fornecedor de serviços, à luz do que dispõe o art. 14, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor, traduz inexecução do contrato, da mesma forma 

que os cancelamentos não justificados. No caso dos autos, configurado o 

prejuízo à consumidora, relegada ao alvedrio por conta da inescusável 

falha na prestação dos serviços de transporte aéreo a cargo da ré, resta 

configurada a obrigação de indenizar. DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. 

Não obstante os percalços vivenciados pela apelada e que colorem a 

figura do dano moral in re ipsa, o montante arbitrado na sentença se 

mostra um tanto dissociado da média praticada por esta Câmara em 

situações análogas, devendo ser reduzido. Nestes termos, é de ser 

reduzida a indenização para o valor de R$ 7.240,00 (sete mil duzentos e 

quarenta reais), representativo de 10 salários mínimos atuais, verba que 

deverá ser corrigida pelo IGP-M a contar da data do acórdão, seguindo-se 
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a orientação da Súmula n. 362 do STJ e com a incidência de juros 

moratórios a contar da citação, por se tratar de responsabilidade 

contratual e na linha da jurisprudência unívoca do colegiado. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70051526168, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 17/04/2014) (grifei) No que 

pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 

186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Por fim, em relação aos danos materiais 

reputo parcialmente devidos, pois em razão da falha na prestação de 

serviço ora reconhecida, os Reclamantes foram obrigados a despender 

recursos com alimentação e aquisição de novas passagens aéreas para 

chegar ao destino final. No entanto, não procede quanto ao pedido de 

restituição da quantia de R$ 61,88 (sessenta e um reais e oitenta e oito 

centavos) e 12.000 (dize mil milhas) gastos com a aquisição das 

passagens iniciais, pois concedê-los seria o mesmo que proporcionar que 

os Reclamantes viajassem gratuitamente, caracterizando enriquecimento 

indevido. Desse modo, a restituição deve se limitar aos valores gastos 

com alimentação, na ordem de R$ 253,97 (duzentos e cinquenta e três 

reais e noventa e sete centavos) e para a aquisição de novas passagens 

aéreas, no valor de R$ 2.181,92 (dois mil e cento e oitenta e um reais e 

noventa e dois reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido inicial, 

para condenar CONDENAR a Reclamada TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA a pagar aos Reclamantes GABRIEL CORREA MEYER 

LIOTTI e ANA PAULA FERRARI AGUIAR o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir da presente data e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação, bem como a restituí-los a quantia de R$ 

2.435,89 (dois mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove 

centavos), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo 

desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível 

de Cuiabá, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível 

da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004456-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRISMAR SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458-O (ADVOGADO(A))

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - SC32349-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1004456-29.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de reclamação cível em que causa de pedir se funda na 

alegação de falha na prestação de serviço por negativa de cobrir 

procedimento cirúrgico (refrativa a laser em ambos os olhos). Pede a 

restituição da quantia paga pelo procedimento (R$ 5.200,00), bem como 

reparação por danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 

por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Inexistem preliminares 

a serem analisadas. 3. No mérito a ação é improcedente. A Reclamante 

alega que seu médico Dr. Marcos Antônio Cunha Borges Leal, 

oftalmologista, solicitou ao plano de saúde Reclamado a realização de 

cirurgia refratária a laser em ambos os olhos, mas que a empresa teria 

negado cobertura. Alega que, em razão disso, precisou pagar pela 

cirurgia o valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). Pede o 

reembolso da quantia, bem como reparação por danos morais. Por sua 

vez, a Reclamada nega a falha na prestação de serviço sob o argumento 

de que não houve negativa de cobertura; que a cirurgia tem caráter eletivo 

e não emergencial; e, por fim, que a Reclamante informou a doença 

preecistente (miopia) e que no ato da contratação concordou com a 

Cobertura Parcial Temporária da referida patologia pelo período de 720 

dias. É a síntese. Da análise de toda a prova colhida nos autos verifico 

que razão não assiste à Reclamante. Isto porque, de fato, não houve 

comprovação da negativa de cobertura do procedimento solicitado pelo 

médico, qual seja: cirurgia refratária a laser em ambos os olhos. 

Igualmente não houve a comprovação da urgência na realização da citada 

cirurgia. Além disso, quando da contratação do serviço a Reclamante 

informou a doença preexistente (miopia) e optou por postergar o prazo de 

carência a ter que agravar o valor da mensalidade. Dessa forma, sob 

qualquer prisma a ser analisada a questão não há como validar as 

alegações da Reclamante. Sendo assim, uma vez que não restou 

comprovada a urgência ou emergência do procedimento, bem como, por 

existir previsão contratual e optada pela Reclamante quanto ao prazo de 

carência do serviço não há se falar em falha na prestação de serviço. 

Dessa forma, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os 

documentos acima mencionados são provas a socorrer as alegações da 

empresa apresentando os dados pertinentes para o deslinde da 

controvérsia. Ora, a parte Reclamante deveria, quando da impugnação à 

contestação rebater os termos da contestação, acaso assim entendesse, 

e para tanto trazer aos autos comprovação do que ali alegou fato que 

inexistiu. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil 

em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) Vale 

referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida 

em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De 

outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 
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10/04/2012 p. 78) III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inicial feito por MARIA IRISMAR SILVA DE SOUZA em desfavor de 

AGEMED SAUDE S/A, ambos com qualificação nos autos. Deixo de 

condenar o Reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença 

submetida à apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 

4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá. CAMILA SILVA DE 

SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004456-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRISMAR SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458-O (ADVOGADO(A))

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - SC32349-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1004456-29.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de reclamação cível em que causa de pedir se funda na 

alegação de falha na prestação de serviço por negativa de cobrir 

procedimento cirúrgico (refrativa a laser em ambos os olhos). Pede a 

restituição da quantia paga pelo procedimento (R$ 5.200,00), bem como 

reparação por danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 

por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Inexistem preliminares 

a serem analisadas. 3. No mérito a ação é improcedente. A Reclamante 

alega que seu médico Dr. Marcos Antônio Cunha Borges Leal, 

oftalmologista, solicitou ao plano de saúde Reclamado a realização de 

cirurgia refratária a laser em ambos os olhos, mas que a empresa teria 

negado cobertura. Alega que, em razão disso, precisou pagar pela 

cirurgia o valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). Pede o 

reembolso da quantia, bem como reparação por danos morais. Por sua 

vez, a Reclamada nega a falha na prestação de serviço sob o argumento 

de que não houve negativa de cobertura; que a cirurgia tem caráter eletivo 

e não emergencial; e, por fim, que a Reclamante informou a doença 

preecistente (miopia) e que no ato da contratação concordou com a 

Cobertura Parcial Temporária da referida patologia pelo período de 720 

dias. É a síntese. Da análise de toda a prova colhida nos autos verifico 

que razão não assiste à Reclamante. Isto porque, de fato, não houve 

comprovação da negativa de cobertura do procedimento solicitado pelo 

médico, qual seja: cirurgia refratária a laser em ambos os olhos. 

Igualmente não houve a comprovação da urgência na realização da citada 

cirurgia. Além disso, quando da contratação do serviço a Reclamante 

informou a doença preexistente (miopia) e optou por postergar o prazo de 

carência a ter que agravar o valor da mensalidade. Dessa forma, sob 

qualquer prisma a ser analisada a questão não há como validar as 

alegações da Reclamante. Sendo assim, uma vez que não restou 

comprovada a urgência ou emergência do procedimento, bem como, por 

existir previsão contratual e optada pela Reclamante quanto ao prazo de 

carência do serviço não há se falar em falha na prestação de serviço. 

Dessa forma, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os 

documentos acima mencionados são provas a socorrer as alegações da 

empresa apresentando os dados pertinentes para o deslinde da 

controvérsia. Ora, a parte Reclamante deveria, quando da impugnação à 

contestação rebater os termos da contestação, acaso assim entendesse, 

e para tanto trazer aos autos comprovação do que ali alegou fato que 

inexistiu. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil 

em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) Vale 

referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida 

em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De 

outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inicial feito por MARIA IRISMAR SILVA DE SOUZA em desfavor de 

AGEMED SAUDE S/A, ambos com qualificação nos autos. Deixo de 

condenar o Reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença 

submetida à apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 

4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá. CAMILA SILVA DE 

SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011284-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR MIRANDA BENCICE OAB - MT25697-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011284-41.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LUIS 

CESAR MIRANDA BENCICE - MT25697-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

21/11/2019 Hora: 09:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 9 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010940-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010940-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAISA DA SILVA MOURA REQUERIDO: MATOS COMERCIO 

DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte 

reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por cobrança, 

assim como por inscrição indevida de seus dados nos cadastros de 

proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 218,94 (duzentos e dezoito 

reais e noventa e quatro centavos) com inclusão no SCPC em 05/07/2019. 

Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a preliminar arguida 

pela Reclamada, vez que nos termos do art. 54 da Lei nº 9.099/95 não há 

se falar em pagamento de custas, taxas ou despesas processuais 

tornando, por ora, irrelevante a discussão acerca da concessão de justiça 

gratuita a qual, em caso de eventual interposição de recurso, deverá ser 

analisada pela Turma Recursal. Rejeito ainda a preliminar de ausência de 

interesse de agir arguida pela reclamada, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão, 

pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 3. A 

pretensão é improcedente. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. A Reclamada, por sua vez, 

informou que atuou dentro dos limites do exercício regular do seu direito 

de credora. A fim de comprovar a legalidade da negativação, a Reclamada 

trouxe aos autos o contrato pactuado com a Reclamante, cuja as 

assinaturas são bastante semelhantes às apostas nos documentos que 

instruíram a inicial, de modo a convencer que saíram do punho da parte 

Reclamante, bem como demonstrou nos autos que o débito tem como 

referência a ausência de pagamento das faturas com vencimento em 

junho/2019 , conforme doc. Anexo no ID. 26270491. Assim, não verifico 

ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos documentos se 

traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados 

pertinentes para o deslinde da controvérsia. Por outro lado, a Reclamante 

na impugnação, limitou-se apenas a afirmar o desconhecimento do débito. 

Ora, a parte Reclamante deveria, quando da impugnação à contestação 

rebater os termos da contestação, acaso assim entendesse, e para tanto 

trazer aos autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca 

do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 

que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreram as Reclamadas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Deixo de condenar 

a Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da 

parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

MAISA DA SILVA MOURA em desfavor MATOS COMERCIO DE PERFUMES 

E COSMETICOS LTDA ambos com qualificação nos autos. OPINO, ainda, 

pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela Reclamada para 

CONDENAR o Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 237,23 

(duzentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos), devendo esse 

valor ser atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV a contar da data 

da apresentação da contestação e juros de mora de 1% ao mês a partir 

da contestação. Deixo de condenar o Reclamante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível 

da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010940-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010940-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAISA DA SILVA MOURA REQUERIDO: MATOS COMERCIO 

DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte 

reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por cobrança, 

assim como por inscrição indevida de seus dados nos cadastros de 

proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 218,94 (duzentos e dezoito 

reais e noventa e quatro centavos) com inclusão no SCPC em 05/07/2019. 

Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a preliminar arguida 

pela Reclamada, vez que nos termos do art. 54 da Lei nº 9.099/95 não há 

se falar em pagamento de custas, taxas ou despesas processuais 

tornando, por ora, irrelevante a discussão acerca da concessão de justiça 

gratuita a qual, em caso de eventual interposição de recurso, deverá ser 

analisada pela Turma Recursal. Rejeito ainda a preliminar de ausência de 
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interesse de agir arguida pela reclamada, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão, 

pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 3. A 

pretensão é improcedente. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. A Reclamada, por sua vez, 

informou que atuou dentro dos limites do exercício regular do seu direito 

de credora. A fim de comprovar a legalidade da negativação, a Reclamada 

trouxe aos autos o contrato pactuado com a Reclamante, cuja as 

assinaturas são bastante semelhantes às apostas nos documentos que 

instruíram a inicial, de modo a convencer que saíram do punho da parte 

Reclamante, bem como demonstrou nos autos que o débito tem como 

referência a ausência de pagamento das faturas com vencimento em 

junho/2019 , conforme doc. Anexo no ID. 26270491. Assim, não verifico 

ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos documentos se 

traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados 

pertinentes para o deslinde da controvérsia. Por outro lado, a Reclamante 

na impugnação, limitou-se apenas a afirmar o desconhecimento do débito. 

Ora, a parte Reclamante deveria, quando da impugnação à contestação 

rebater os termos da contestação, acaso assim entendesse, e para tanto 

trazer aos autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca 

do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 

que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreram as Reclamadas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Deixo de condenar 

a Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da 

parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

MAISA DA SILVA MOURA em desfavor MATOS COMERCIO DE PERFUMES 

E COSMETICOS LTDA ambos com qualificação nos autos. OPINO, ainda, 

pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela Reclamada para 

CONDENAR o Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 237,23 

(duzentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos), devendo esse 

valor ser atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV a contar da data 

da apresentação da contestação e juros de mora de 1% ao mês a partir 

da contestação. Deixo de condenar o Reclamante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível 

da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011830-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON FELIPE DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011830-96.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: RONILSON FELIPE DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, INEXISTÊNCIA DE DEBITO em que a 

parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 1.272,34 (mil 

duzentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos) com última 

inclusão no SCPC em 19/01/2018. Pede a declaração de inexistência do 

débito objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a 

ausência de preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. A 

pretensão merece procedência em parte. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. A Reclamada, 

por sua vez, apenas limita-se a afirmar a existência de relação jurídica 

entre as partes e comprovar a origem do débito no valor de R$ 1.057,78 

(mil e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos). Contudo, a 

Reclamada deixou de colacionar aos autos provas que demonstrem ao 

origem do débito negativado referente ao valor de R$ 214,56 (duzentos e 

quatorze reais e cinqüenta e seis centavos), bem como, contrato da 

aquisição do cartão de crédito que a mesma se refere. Dessa forma, 

verifico que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem 

qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação 

específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por conseguinte, 

impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade de 

um dos débitos, desconstituir a anotação (ou o registro) nos órgãos de 

proteção ao crédito. A conduta consistente em encaminhar ou manter o 

nome da Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar 

abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros 

relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são 

considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 

4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pela requerida. In casu, 

o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 
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percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

Nessa esteira, há que se reconhecer a inexistência APENAS do débito no 

valor de R$ 214,56 (duzentos e quatorze reais e cinqüenta e seis 

centavos), em nome do Reclamante, ora discutido junto à Reclamada. A 

reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade 

do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM 

PARTE dos pedidos formulados por RONILSON FELIPE DO NASCIMENTO 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A,para DECLARAR a inexistência 

apenas do débito no valor de R$ 214,56 (duzentos e quatorze reais e 

cinqüenta e seis centavos); bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

data do evento danoso (08/01/2018). Proceda o Reclamado, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de 

proteção ao crédito. O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011830-96.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: RONILSON FELIPE DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, INEXISTÊNCIA DE DEBITO em que a 

parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 1.272,34 (mil 

duzentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos) com última 

inclusão no SCPC em 19/01/2018. Pede a declaração de inexistência do 

débito objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a 

ausência de preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. A 

pretensão merece procedência em parte. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. A Reclamada, 

por sua vez, apenas limita-se a afirmar a existência de relação jurídica 

entre as partes e comprovar a origem do débito no valor de R$ 1.057,78 

(mil e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos). Contudo, a 

Reclamada deixou de colacionar aos autos provas que demonstrem ao 

origem do débito negativado referente ao valor de R$ 214,56 (duzentos e 

quatorze reais e cinqüenta e seis centavos), bem como, contrato da 

aquisição do cartão de crédito que a mesma se refere. Dessa forma, 

verifico que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem 

qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação 

específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por conseguinte, 

impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade de 

um dos débitos, desconstituir a anotação (ou o registro) nos órgãos de 

proteção ao crédito. A conduta consistente em encaminhar ou manter o 

nome da Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar 

abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros 

relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são 

considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 

4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pela requerida. In casu, 

o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

Nessa esteira, há que se reconhecer a inexistência APENAS do débito no 

valor de R$ 214,56 (duzentos e quatorze reais e cinqüenta e seis 

centavos), em nome do Reclamante, ora discutido junto à Reclamada. A 

reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade 

do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM 

PARTE dos pedidos formulados por RONILSON FELIPE DO NASCIMENTO 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A,para DECLARAR a inexistência 

apenas do débito no valor de R$ 214,56 (duzentos e quatorze reais e 

cinqüenta e seis centavos); bem como CONDENAR a Requerida ao 
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pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

data do evento danoso (08/01/2018). Proceda o Reclamado, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de 

proteção ao crédito. O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010189-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE DELCINO RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: 

VIVO S.A. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que 

teve falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por 

inscrição indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito 

pelo débito no valor de R$ 92,18 (noventa e dois reais e dezoito centavos) 

com data inclusão no SCPC em 04/07/2019. Pede a declaração de 

inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação em danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando 

os autos verifico que a parte Reclamante apresentou todos os 

documentos necessários para a apreciação do seu pedido, especialmente 

o extrato da negativação onde fundamenta seu pedido. 3. A pretensão 

merece procedência. Da análise dos documentos acostados na exordial 

permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a 

Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos autos o 

contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as partes 

para que se possa analisar a origem do débito. Analisando os autos, 

verifico que a Ré não acostou nenhuma prova hábil a demonstrar que a 

parte autora teria, efetivamente, qualquer relação jurídica consigo que 

justificasse as restrições, mas apenas telas sistêmicas e extrato de 

faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já reconheceu que “são 

documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova 

da existência de relação jurídica entre as partes.” ((N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por JOSE DELCINO RODRIGUES DOS SANTOS em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do 

débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso. Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a 

baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC). 

O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010189-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DELCINO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010189-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE DELCINO RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: 

VIVO S.A. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que 

teve falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por 

inscrição indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito 

pelo débito no valor de R$ 92,18 (noventa e dois reais e dezoito centavos) 

com data inclusão no SCPC em 04/07/2019. Pede a declaração de 

inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação em danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando 

os autos verifico que a parte Reclamante apresentou todos os 

documentos necessários para a apreciação do seu pedido, especialmente 

o extrato da negativação onde fundamenta seu pedido. 3. A pretensão 

merece procedência. Da análise dos documentos acostados na exordial 

permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a 

Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos autos o 

contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as partes 

para que se possa analisar a origem do débito. Analisando os autos, 

verifico que a Ré não acostou nenhuma prova hábil a demonstrar que a 

parte autora teria, efetivamente, qualquer relação jurídica consigo que 

justificasse as restrições, mas apenas telas sistêmicas e extrato de 

faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já reconheceu que “são 

documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova 

da existência de relação jurídica entre as partes.” ((N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por JOSE DELCINO RODRIGUES DOS SANTOS em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do 

débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso. Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a 

baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC). 

O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021502-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BENEDITA DE MORAES CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021502-31.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ALICE BENEDITA 

DE MORAES CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON 

ROSA FERREIRA, TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010194-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010194-95.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO 

NUNES NEVES DE ARAUJO - MT0018415A, da data designada para 
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realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/11/2019 Hora: 10:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 1 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009962-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREM GABRIELLE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009962-83.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

JOILTON JOSE LEITE - MT19278-O, DINEY LEITE DA COSTA - MT21352/O, 

da data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 4ª JEC Data: 11/11/2019 Hora: 12:20 , que será realizada no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° 

Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 1 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013214-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE LARA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO OAB - MT26070/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013214-94.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO - MT26070/O, LUCAS FELIPE LOPES 

DE SOUZA - MT23463/O , da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/12/2019 Hora: 11:10 , que 

será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – 

MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 5 de novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010279-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MORAES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010279-81.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

THIAGO SANTANA SILVA - MT21438/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/11/2019 Hora: 11:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 1 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005902-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN BARBOSA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005902-67.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ESTEVAO NOBRE QUIRINO - RO9658, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª JEC Data: 15/10/2019 

Hora: 10:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 4 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008541-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIESP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO RUGGIER PRADO OAB - MS0009645A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008541-58.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - MT25057/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 4ª JEC 

Data: 31/10/2019 Hora: 12:00 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 23 de setembro de 2019.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008402-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008402-09.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/12/2019 Hora: 09:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 21 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013199-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA CASSIO DA SILVA PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA OAB - MT16753-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013199-28.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - MT16753-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 03/12/2019 Hora: 10:50 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 30 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021508-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALVES BEZERRA OAB - MT25757/O (ADVOGADO(A))

EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA OAB - MT26069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021508-38.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA LOPES 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVILLIN KAREN FLORES 

DA SILVA, RENATA ALVES BEZERRA POLO PASSIVO: OI 

BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007087-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DE MOARES (REQUERENTE)

LAVINIA FABIANA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA OAB - MT18368/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007087-43.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DE MOARES, LAVINIA FABIANA COSTA E 

SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A., M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME, TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos, Intime-se a parte promovente 

para se manifestar referente aos Embargos no ID. 26844464, no prazo de 

5 (cinco) dias, após retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004467-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004467-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOEL PEREIRA DE PAULA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Intime-se a 

parte promovente para se manifestar referente aos Embargos juntado no 

ID. 26980854, no prazo de 5 (cinco) dias, após retorne os autos 

conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006560-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006560-91.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

THIAGO MOREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Intime-se a parte promovente 

para se manifestar referente aos Embargos no ID. 27123652, no prazo de 

5 (cinco) dias, após retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza 
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Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006560-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006560-91.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

THIAGO MOREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Intime-se a parte promovente 

para se manifestar referente aos Embargos no ID. 27123652, no prazo de 

5 (cinco) dias, após retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008338-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINO ARRUDA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008338-96.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CLEMENTINO ARRUDA MAGALHAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

Intime-se a parte promovente para se manifestar referente aos Embargos 

no ID. 27226427, no prazo de 5 (cinco) dias, após retorne os autos 

conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007987-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007987-26.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CATIANE NUNES DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Intime-se a 

parte promovente para se manifestar referente aos Embargos no ID. 

27243836, no prazo de 5 (cinco) dias, após retorne os autos conclusos. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006753-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006753-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADILSON FERNANDES DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, Intime-se a parte promovente para se manifestar referente 

aos Embargos no ID. 27245016, no prazo de 5 (cinco) dias, após retorne 

os autos conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004888-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ROGERIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

JOAO BATISTA CORREA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA OAB - MT10464-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004888-48.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: REINALDO MARTINS EXECUTADO: JOAO BATISTA CORREA 

FILHO, MAURO ROGERIO DOS SANTOS Vistos, Intime-se a parte 

exequente para que manifeste quanto a petição que consta no ID. 

27442516, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira 

de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013309-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013309-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais em 

que a alegação funda-se em falha na prestação de serviços decorrente 

da suspensão no fornecimento de energia elétrica em razão de queda de 

poste. Demora na religação do serviço. Pede reparação em danos morais. 

É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Não 

merece acolhimento a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não 

se trata de causa complexa que demandaria realização de prova pericial, 

estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde 

da causa. 3. No mérito a ação é procedente. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 
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do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O Reclamante 

alega que na data de 21/10/2017, por volta das 14h, os serviços de 

energia elétrica fornecidos pela Reclamada foram suspensos em razão da 

queda de um poste no bairro em que reside, Jardim União. Aduz que 

permaneceu por 36 (trinta e seis) horas sem energia em sua residência. 

Assim, pede reparação em danos morais. A Reclamada apresentou 

defesa negando a falha na prestação de serviço. Após análise detida aos 

autos verifico que razão assiste à Reclamante, pois comprovou nos autos 

que teve os serviços suspensos em razão da queda de um poste no seu 

bairro, Jardim União. Além disso, restou incontroverso que a Reclamante 

aguardou por 36 (trinta e seis horas) até o restabelecimento do serviço. A 

demora imposta à Reclamante traduz falha na prestação de serviço ante a 

privação de serviço essencial impondo, portanto, dever de reparação. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. 

AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA. QUEDA DE POSTES DE 

ENERGIA, CAUSANDO DANOS E RISCO DE DANOS AOS CONSUMIDORES. 

CONSUMIDOR QUE FICOU ALGUNS DIAS SEM ENERGIA, ALÉM DE 

MANTER-SE EXPOSTO A GRANDE RISCO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE 

NA DEMORA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA. DANOS MORAIS QUE FICAM 

CARACTERIZADOS DADO O IRRAZOÁVEL TEMPO PARA ADEQUAÇÃO 

DA REDE E PRESTAÇÃO EFICIENTE E SEGURA DO SERVIÇO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO QUE VAI FIXADO EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70073785842, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 09/08/2017) Nesse 

contexto tenho claro o dano moral sofrido pelo Reclamante, ao sentir-se 

ludibriada pela Reclamada que não prestou os serviços nos limites do 

contrato. É evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, 

pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço 

fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que 

desempenham, o que torna desnecessário discutir possível omissão ou 

culpa uma vez que se trata de relação consumerista. Nesse ínterim, 

cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o 

dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da 

conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a 

teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito à indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e 

juros legais. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido do Reclamante MARCIA CRISTINA 

FERREIRA DA SILVA para CONDENAR a Reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data da citação. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à 

apreciação e homologação do Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá. Camila Silva de Souza Juíza Leiga 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013309-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013309-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais em 

que a alegação funda-se em falha na prestação de serviços decorrente 

da suspensão no fornecimento de energia elétrica em razão de queda de 

poste. Demora na religação do serviço. Pede reparação em danos morais. 

É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Não 

merece acolhimento a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não 

se trata de causa complexa que demandaria realização de prova pericial, 

estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde 

da causa. 3. No mérito a ação é procedente. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada 
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provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O Reclamante 

alega que na data de 21/10/2017, por volta das 14h, os serviços de 

energia elétrica fornecidos pela Reclamada foram suspensos em razão da 

queda de um poste no bairro em que reside, Jardim União. Aduz que 

permaneceu por 36 (trinta e seis) horas sem energia em sua residência. 

Assim, pede reparação em danos morais. A Reclamada apresentou 

defesa negando a falha na prestação de serviço. Após análise detida aos 

autos verifico que razão assiste à Reclamante, pois comprovou nos autos 

que teve os serviços suspensos em razão da queda de um poste no seu 

bairro, Jardim União. Além disso, restou incontroverso que a Reclamante 

aguardou por 36 (trinta e seis horas) até o restabelecimento do serviço. A 

demora imposta à Reclamante traduz falha na prestação de serviço ante a 

privação de serviço essencial impondo, portanto, dever de reparação. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. 

AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA. QUEDA DE POSTES DE 

ENERGIA, CAUSANDO DANOS E RISCO DE DANOS AOS CONSUMIDORES. 

CONSUMIDOR QUE FICOU ALGUNS DIAS SEM ENERGIA, ALÉM DE 

MANTER-SE EXPOSTO A GRANDE RISCO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE 

NA DEMORA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA. DANOS MORAIS QUE FICAM 

CARACTERIZADOS DADO O IRRAZOÁVEL TEMPO PARA ADEQUAÇÃO 

DA REDE E PRESTAÇÃO EFICIENTE E SEGURA DO SERVIÇO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO QUE VAI FIXADO EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70073785842, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 09/08/2017) Nesse 

contexto tenho claro o dano moral sofrido pelo Reclamante, ao sentir-se 

ludibriada pela Reclamada que não prestou os serviços nos limites do 

contrato. É evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, 

pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço 

fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que 

desempenham, o que torna desnecessário discutir possível omissão ou 

culpa uma vez que se trata de relação consumerista. Nesse ínterim, 

cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o 

dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da 

conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a 

teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito à indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e 

juros legais. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido do Reclamante MARCIA CRISTINA 

FERREIRA DA SILVA para CONDENAR a Reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data da citação. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à 

apreciação e homologação do Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá. Camila Silva de Souza Juíza Leiga 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011556-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CUNHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011556-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEX CUNHA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega 

ser indevida, uma vez que não possui qualquer contrato com a Reclamada 

que justifique as negativações de seu nome nos valores de R$ 377,07 

(trezentos e setenta e sete reais e sete centavos), contrato nº. 

0009286563201810, datada de 26/11/2018. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. 

II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A promovida 

arguiu a preliminar de inépcia da inicial, ante a necessidade de juntada do 

comprovante original emitido pelo CDL, CPC/SERASA, nota-se que o 

comprovante pleiteado não são considerado documentos essenciais para 

a propositura da demanda, ao passo que a petição inicial está 

devidamente instruídas com os documentos para julgamento da demanda, 

portanto, rejeito. Com relação a preliminar de incompetência territorial 

arguida pela defesa, ante a alegação de que o autor não teria juntado 

comprovante de endereço hábil a comprovar que reside nesta capital, 

destaco que a mesma vai indeferida, posto que a demanda foi proposta no 

domicílio da reclamada, conforme autorizado pelo art.4º, I da Lei 9.009/95. 
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3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte 

Reclamante contratou o serviço de energia elétrica. E para comprovar a 

origem dos débitos colaciona a defesa telas de seu sistema interno. 

Destaco que as imagens juntadas no bojo da contestação apenas 

traduzem que a demandada reproduziu telas de sistemas de seus 

programas de software, que em absoluto se caracterizam como 

documento, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não 

se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 

Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Insta consignar que, no caso em tela, inaplicável 

o entendimento emanado da Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida 

análise extrato de negativação acostado aos autos, verifica-se que a 

parte Autora não possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ALEX CUNHA DE OLIVEIRA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso. Por pertinência, intime-se a Reclamada para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão da restrição R$ 377,07 

(trezentos e setenta e sete reais e sete centavos), contrato nº. 

0009286563201810, datada de 26/11/2018, objeto dos autos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012334-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LOJOR DA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012334-05.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

HERBERT REZENDE DA SILVA - MT16773-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

27/11/2019 Hora: 10:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 16 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004267-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA VIVIANA QUEIROZ DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004267-51.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA 

LÚCIA RICARTE - MT4411-O , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 25/11/2019 Hora: 

17:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 14 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006028-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHERSY FENIX DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006028-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CHERSY FENIX DE SOUZA LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. S 

E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 95,15 

(noventa e cinco reais e quinze centavos) com inclusão no SPC em 

10/01/2017. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a 

parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários para a 

apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação onde 

fundamenta seu pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da análise 

dos documentos acostados na exordial permite constatar que o registro 

dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. A 

Reclamada, por sua vez, apenas limita-se a afirmar a existência de 

relação jurídica entre as partes e que o débito é legítimo. Contudo, a 

Reclamada deixou de colacionar aos autos provas que demonstrem ao 

origem do débito negativado. Dessa forma, verifico que a empresa não 

trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro 

probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que 

lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – que 

se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos 

direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e 

juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, 

assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o 

art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os 

pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir 

a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece 

de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por CHERSY FENIX DE SOUZA LIMA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. – VIVO para DECLARAR a inexistência do 

débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (10/01/2017). Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao 

crédito. O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 

(três mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do disposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006576-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNE RODRIGUES BITTENCOURT (REQUERENTE)

THAIS NEGRAO BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS NEGRAO BITTENCOURT OAB - MT21524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

GLORIA PLAZA HOTEL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL OAB - SP303249 (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RODRIGUES HIPOLITO OAB - SP236097 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006576-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JEANNE RODRIGUES BITTENCOURT, THAIS NEGRAO 

BITTENCOURT REQUERIDO: GLORIA PLAZA HOTEL LTDA - ME, 
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BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível em que o Reclamante 

alega erro sobre o objeto, afirma que reservou estadias em hotel, mas que 

ao chegar ao local observou que, na verdade, se tratava de motel. Pede 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 

por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Em preliminar a 

segunda Reclamada alega sua ilegitimidade passiva. No entanto, em razão 

de participarem da cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do CDC 

rejeito a preliminar arguida. Rejeito ainda a preliminar de inépcia da inicial, 

pois analisando os autos verifico que a parte Reclamante apresentou 

todos os documentos necessários para a apreciação do seu pedido. 

Rejeito, igualmente, o pedido de contumácia da primeira Reclamante, 

alegada pela Reclamada, tendo em vista a justificativa apresentada no ato 

da audiência. Superadas as preliminares passo à análise do mérito da 

causa. 3. No mérito a ação é improcedente. As Reclamantes alegam que 

realizaram reserva de 3 (três) diárias para 2 (duas) pessoas no primeiro 

Reclamado por meio do site da segunda Reclamada. Afirmam que após 

realizarem check-in e adentrar ao quarto do hotel verificaram a existência 

de um compartimento giratório de madeira na parede comum a motéis. 

Aduzem que “Após se instalarem no hotel, aproximadamente quinze 

minutos, se retiraram do local, indo resolver as questões que as levaram a 

São Paulo. Ao retornarem, a noite, por volta das 21;30 horas, no momento 

em que aguardavam para receber a chave do quarto, puderam observar 

uma movimentação estranha no recinto, ou seja, mulheres transitavam 

pelas dependências em trajes não condizentes com um ambiente familiar. 

Ressalte-se ainda o grande movimento de pessoas a entrada do hotel, e 

transitando pelo mesmo em atitudes suspeitas. Mesmo sem entender o que 

estava acontecendo, se dirigiram ao quarto e combinaram que no dia 

seguinte, ao amanhecer, tratariam de providenciar outro hotel, dada a 

estranheza do ambiente. Buscado resguardar a integridade física, 

colocaram um vaso na porta, para, caso fosse forçada, fizesse barulho e 

as acordasse. Alguns minutos depois, alguém forçou a maçaneta da 

porta, tentando adentrar ao quarto, ocorre que a porta estava trancada e 

com um obstáculo(vaso) para precaução. Ao indagarem que estava 

mexendo na porta, ouviram a resposta : “Ninguém, quarto errado”. Isso as 

deixou de sobressalto, mas não parou por ai, logo em seguida passaram a 

ouvir gritos e gemidos estridentes, e batidas na parede, simulando relação 

sexual dosada por barulhos que eram assustadores. Por volta da meia 

noite, os gritos não cessaram o que levou a tia, devido ao 

constrangimento, incomodo e vergonha, ligar para a recepção, e relatar o 

que estava acontecendo e, ao final, perguntou: “Moço, isso aqui é um 

motel? No site Booking esse estabelecimento estava cadastrado como 

Hotel !” . O recepcionista ficou em silêncio por uns 5 segundos e 

respondeu: “Sim, minha senhora. Aqui é um motel.”. No mesmo instante, 

ambas arrumaram suas malas e foram até a recepção reclamar sobre o 

ocorrido e solicitar o cancelamento da reserva e o respectivo estorno da 

quantia paga pelas diárias” (sic) A primeira Reclamada nega a falha na 

prestação de serviço, afirmando que a empresa tem como proposta ser 

um hotel romântico somente para adulto (Adults Only), conforme afirma 

descrever no seu sítio eletrônico (www.gloriaplazahotel.com.br) e mídias 

sociais (facebook e instagran) e diversos sites parceiros (Booking.com, 

Decolar.com, Hoteis.com). Afirma que as Reclamantes fora informadas 

das informações do hotel, especialmente quanto da mensagem de 

boas-vindas quando do ato da reservas, ““Boa tarde Sr(a). Nome do 

Hóspede, recebemos a sua reserva. Já tem uma previsão de horário de 

chegada? Leia atentamente as informações sobre o hotel em 

www.gloriaplazahotel.com.br Cordialmente, Glória Plaza Hotel (Adults 

Only)”. A segunda Reclamada, por sua vez, nega a falha na prestação de 

serviço afirmando que as autoras tinham plena ciência de se tratar de um 

ambiente apenas para adultos. Assim, afirma inexistir dever de reparação 

em danos morais. As Reclamantes não apresentaram impugnação à 

contestação. Após análise detida aos autos verifico que razão não 

assiste às Reclamantes, pois dos documentos colacionados por ambas as 

partes é possível verificar que já na descrição do hotel Reclamando no 

site da segunda Reclamada consta a informação ADULTS ONLY, ou seja, 

descrição que já difere dos hotéis usuais. Ademais disso, em simples 

consulta ao sitio eletrônico da segunda Reclamada, que consta o hotel 

Reclamado, é possível verificar que se trata de um hotel com 

características de motel, pois os quartos demonstram iluminação e 

decoração nítidas desse ramo de hospedagem, como por exemplo, 

quando se observa espelhos no teto[1]. Dessa forma, verifico que as 

informações foram prestada com clareza e que, por isso, inexiste, no 

presente caso, erro imputável às Reclamadas, mas apenas às 

Reclamantes que não atuaram com diligência quando das reservas 

realizadas. Sendo assim, não verifico ilegalidade praticada pelas 

Reclamadas, já que, os referidos documentos se traduzem em prova a 

socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o 

deslinde da controvérsia. Ora, a parte Reclamante deveria, quando da 

impugnação à contestação rebater os termos da contestação, acaso 

assim entendesse, e para tanto trazer aos autos comprovação do que ali 

alegou fato que inexistiu. Porém, sequer apresentou a citada petição. 

Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 

373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) III – DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por JEANNE RODRIGUES 

BITTENCOURT e THAIS NEGRAO BITTENCOURT em desfavor de GLORIA 

PLAZA HOTEL LTDA – ME e BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE 

RESERVA DE HOTEIS LTDA., ambos com qualificação nos autos. Deixo de 

condenar o Reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença 

submetida à apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 

4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá. CAMILA SILVA DE 

SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

N O G U E I R A  D E  A B R E U  J U I Z  D E  D I R E I T O  [ 1 ] 

h t t p s : / / w w w . b o o k i n g . c o m / h o t e l / b r / g l o r i a - p l a z a . p t - b r . h t m l ?

aid=360920;label=New_Portuguese_PT_ROW_6409090206-_9oPl604g33u

UPimd0_L7QS60966725406%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1

% 3 A n e g ; s i d = 1 d 0 7 0 2 5 8 6 f b f 9 5 f 2 d a d c 1 8 4 5 5 d 5 b 6 a 0 a ; d e s t _ i d =

-671824;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;

hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popula

rity;srepoch=1576682883;srpvid=b6e96cc1a7880025;type=total;ucfs=1&#

hotelTmpl. Acessado em 18/12/2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006576-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNE RODRIGUES BITTENCOURT (REQUERENTE)

THAIS NEGRAO BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS NEGRAO BITTENCOURT OAB - MT21524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)
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GLORIA PLAZA HOTEL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL OAB - SP303249 (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RODRIGUES HIPOLITO OAB - SP236097 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006576-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JEANNE RODRIGUES BITTENCOURT, THAIS NEGRAO 

BITTENCOURT REQUERIDO: GLORIA PLAZA HOTEL LTDA - ME, 

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível em que o Reclamante 

alega erro sobre o objeto, afirma que reservou estadias em hotel, mas que 

ao chegar ao local observou que, na verdade, se tratava de motel. Pede 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 

por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Em preliminar a 

segunda Reclamada alega sua ilegitimidade passiva. No entanto, em razão 

de participarem da cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do CDC 

rejeito a preliminar arguida. Rejeito ainda a preliminar de inépcia da inicial, 

pois analisando os autos verifico que a parte Reclamante apresentou 

todos os documentos necessários para a apreciação do seu pedido. 

Rejeito, igualmente, o pedido de contumácia da primeira Reclamante, 

alegada pela Reclamada, tendo em vista a justificativa apresentada no ato 

da audiência. Superadas as preliminares passo à análise do mérito da 

causa. 3. No mérito a ação é improcedente. As Reclamantes alegam que 

realizaram reserva de 3 (três) diárias para 2 (duas) pessoas no primeiro 

Reclamado por meio do site da segunda Reclamada. Afirmam que após 

realizarem check-in e adentrar ao quarto do hotel verificaram a existência 

de um compartimento giratório de madeira na parede comum a motéis. 

Aduzem que “Após se instalarem no hotel, aproximadamente quinze 

minutos, se retiraram do local, indo resolver as questões que as levaram a 

São Paulo. Ao retornarem, a noite, por volta das 21;30 horas, no momento 

em que aguardavam para receber a chave do quarto, puderam observar 

uma movimentação estranha no recinto, ou seja, mulheres transitavam 

pelas dependências em trajes não condizentes com um ambiente familiar. 

Ressalte-se ainda o grande movimento de pessoas a entrada do hotel, e 

transitando pelo mesmo em atitudes suspeitas. Mesmo sem entender o que 

estava acontecendo, se dirigiram ao quarto e combinaram que no dia 

seguinte, ao amanhecer, tratariam de providenciar outro hotel, dada a 

estranheza do ambiente. Buscado resguardar a integridade física, 

colocaram um vaso na porta, para, caso fosse forçada, fizesse barulho e 

as acordasse. Alguns minutos depois, alguém forçou a maçaneta da 

porta, tentando adentrar ao quarto, ocorre que a porta estava trancada e 

com um obstáculo(vaso) para precaução. Ao indagarem que estava 

mexendo na porta, ouviram a resposta : “Ninguém, quarto errado”. Isso as 

deixou de sobressalto, mas não parou por ai, logo em seguida passaram a 

ouvir gritos e gemidos estridentes, e batidas na parede, simulando relação 

sexual dosada por barulhos que eram assustadores. Por volta da meia 

noite, os gritos não cessaram o que levou a tia, devido ao 

constrangimento, incomodo e vergonha, ligar para a recepção, e relatar o 

que estava acontecendo e, ao final, perguntou: “Moço, isso aqui é um 

motel? No site Booking esse estabelecimento estava cadastrado como 

Hotel !” . O recepcionista ficou em silêncio por uns 5 segundos e 

respondeu: “Sim, minha senhora. Aqui é um motel.”. No mesmo instante, 

ambas arrumaram suas malas e foram até a recepção reclamar sobre o 

ocorrido e solicitar o cancelamento da reserva e o respectivo estorno da 

quantia paga pelas diárias” (sic) A primeira Reclamada nega a falha na 

prestação de serviço, afirmando que a empresa tem como proposta ser 

um hotel romântico somente para adulto (Adults Only), conforme afirma 

descrever no seu sítio eletrônico (www.gloriaplazahotel.com.br) e mídias 

sociais (facebook e instagran) e diversos sites parceiros (Booking.com, 

Decolar.com, Hoteis.com). Afirma que as Reclamantes fora informadas 

das informações do hotel, especialmente quanto da mensagem de 

boas-vindas quando do ato da reservas, ““Boa tarde Sr(a). Nome do 

Hóspede, recebemos a sua reserva. Já tem uma previsão de horário de 

chegada? Leia atentamente as informações sobre o hotel em 

www.gloriaplazahotel.com.br Cordialmente, Glória Plaza Hotel (Adults 

Only)”. A segunda Reclamada, por sua vez, nega a falha na prestação de 

serviço afirmando que as autoras tinham plena ciência de se tratar de um 

ambiente apenas para adultos. Assim, afirma inexistir dever de reparação 

em danos morais. As Reclamantes não apresentaram impugnação à 

contestação. Após análise detida aos autos verifico que razão não 

assiste às Reclamantes, pois dos documentos colacionados por ambas as 

partes é possível verificar que já na descrição do hotel Reclamando no 

site da segunda Reclamada consta a informação ADULTS ONLY, ou seja, 

descrição que já difere dos hotéis usuais. Ademais disso, em simples 

consulta ao sitio eletrônico da segunda Reclamada, que consta o hotel 

Reclamado, é possível verificar que se trata de um hotel com 

características de motel, pois os quartos demonstram iluminação e 

decoração nítidas desse ramo de hospedagem, como por exemplo, 

quando se observa espelhos no teto[1]. Dessa forma, verifico que as 

informações foram prestada com clareza e que, por isso, inexiste, no 

presente caso, erro imputável às Reclamadas, mas apenas às 

Reclamantes que não atuaram com diligência quando das reservas 

realizadas. Sendo assim, não verifico ilegalidade praticada pelas 

Reclamadas, já que, os referidos documentos se traduzem em prova a 

socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o 

deslinde da controvérsia. Ora, a parte Reclamante deveria, quando da 

impugnação à contestação rebater os termos da contestação, acaso 

assim entendesse, e para tanto trazer aos autos comprovação do que ali 

alegou fato que inexistiu. Porém, sequer apresentou a citada petição. 

Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 

373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) III – DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por JEANNE RODRIGUES 

BITTENCOURT e THAIS NEGRAO BITTENCOURT em desfavor de GLORIA 

PLAZA HOTEL LTDA – ME e BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE 

RESERVA DE HOTEIS LTDA., ambos com qualificação nos autos. Deixo de 

condenar o Reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença 

submetida à apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 

4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá. CAMILA SILVA DE 

SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

N O G U E I R A  D E  A B R E U  J U I Z  D E  D I R E I T O  [ 1 ] 

h t t p s : / / w w w . b o o k i n g . c o m / h o t e l / b r / g l o r i a - p l a z a . p t - b r . h t m l ?

aid=360920;label=New_Portuguese_PT_ROW_6409090206-_9oPl604g33u

UPimd0_L7QS60966725406%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1

% 3 A n e g ; s i d = 1 d 0 7 0 2 5 8 6 f b f 9 5 f 2 d a d c 1 8 4 5 5 d 5 b 6 a 0 a ; d e s t _ i d =

-671824;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;

hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popula

rity;srepoch=1576682883;srpvid=b6e96cc1a7880025;type=total;ucfs=1&#

hotelTmpl. Acessado em 18/12/2019.
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Processo Número: 1021452-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA PATRICIA MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT19685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021452-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - ME REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, emendar a inicial, juntando aos autos comprovante de negativação 

original e atualizado emitido pelo órgão no qual consta a inscrição do 

débito (consulta de balcão), bem como documento pessoal do 

representante da empresa, contrato social e situação cadastral da 

empresa, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012475-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012475-24.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: PATRICIA ALVES DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. S E 

N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a parte reclamante alega que teve falha na prestação de 

serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados 

nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 373,36 

(trezentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos) com inclusão no 

SCPC em 11/06/2015. Pede a declaração de inexistência do débito objeto 

da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a 

alegação da Reclamada de incompetência do juízo por necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, vez que verifico que existem nos autos 

elementos de prova suficientes para o deslinde da controvérsia. 3. A 

pretensão é improcedente. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. A Reclamada, por sua vez, 

informou que atuou dentro dos limites do exercício regular do seu direito 

de credora. A fim de comprovar a legalidade da negativação, a Reclamada 

trouxe aos autos o contrato pactuado com a Reclamante, cuja as 

assinaturas são bastante semelhantes às apostas nos documentos que 

instruíram a inicial, de modo a convencer que saíram do punho da parte 

Reclamante, bem como demonstrou nos autos que o débito tem como 

referência a ausência de pagamento das faturas dos meses de 

fevereiro/2015 a maio/2015, conforme doc. Anexo no ID. 26869978. 

Assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os 

referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas 

alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da 

controvérsia. Por outro lado, a Reclamante na impugnação, limitou-se 

apenas a afirmar o desconhecimento do débito. Ora, a parte Reclamante 

deveria, quando da impugnação à contestação rebater os termos da 

contestação, acaso assim entendesse, e para tanto trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus da 

prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que apenas a parte 

demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, 

porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos 

autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreram as Reclamadas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Deixo de condenar 

a Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da 

parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

PATRICIA ALVES DA SILVA em desfavor CLARO S.A.ambos com 

qualificação nos autos. OPINO, ainda, pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto formulado pela Reclamada para CONDENAR o Reclamante ao 

pagamento da quantia de R$ 554,69 (quinhentos e cinquenta e quatro 

reais e sessenta e nove centavos), devendo esse valor ser atualizado 

monetariamente pelo IGP-M da FGV a contar da data da apresentação da 

contestação e juros de mora de 1% ao mês a partir da contestação. Deixo 

de condenar o Reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007087-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DE MOARES (REQUERENTE)

LAVINIA FABIANA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA OAB - MT18368/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))
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Processo n. 1007087-43.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - MT0018378A, FERNANDA SIMAO DE 

ALMEIDA - MT18368/O, Advogados do(a) REQUERENTE: ADRIANE 

SANTOS DOS ANJOS - MT0018378A, FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA - 

MT18368/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação, Sala: 4ª JEC Data: 23/10/2019 Hora: 08:40 , que será 

realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, 

(Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 11 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007087-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DE MOARES (REQUERENTE)

LAVINIA FABIANA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA OAB - MT18368/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007087-43.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - MT0018378A, FERNANDA SIMAO DE 

ALMEIDA - MT18368/O, Advogados do(a) REQUERENTE: ADRIANE 

SANTOS DOS ANJOS - MT0018378A, FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA - 

MT18368/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação, Sala: 4ª JEC Data: 23/10/2019 Hora: 08:40 , que será 

realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, 

(Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 11 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021527-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021527-44.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRE 

PELLIZZONI VERAS GADELHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE 

PELLIZZONI VERAS GADELHA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020689-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCIO BENEDITO NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA OAB - MT18506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1020689-04.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - MT18506-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 

02 Data: 30/01/2020 Hora: 08:15 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012002-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GICELLE CRISTINA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012002-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GICELLE CRISTINA SILVA MOREIRA REQUERIDO: VIVO 

S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual 

a parte autora alega ser indevida, uma vez que desconhece qualquer 

contrato perante a Reclamada que justifique a negativação de seu nome 

no valor R$ 343,57 trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete 

centavos), contrato nº. 899975131763. Ao final, pugnou pela declaração 

de inexistência do débito que originou a negativação em apreço, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Deixo de analisar as 

preliminares arguidas pela defesa, em razão do resultado do julgamento do 

mérito da demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência Em análise detida dos autos verifico que a parte 

Reclamante apenas colacionou junto a inicial: documentos pessoais, 

declarações, procuração e extrato de negativação, bem como alegou que: 

“desconhece o contrato que resultou na negativação em questão, pois 

jamais utilizou os serviços da empresa Ré, devendo assim, se tratar de 

má-fé da parte Ré ou a fraude” (sic). De outro lado, compulsando os 

documentos juntados com a contestação, constata-se que a parte Autora 
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realmente detinha junto à Reclamada a contratação dos serviços de 

telefonia móvel, vez que a defesa está instruída com áudio que comprova 

que a parte Autora aderiu aos serviços, tendo confirmado seus dados 

pessoais, data de nascimento, nome de sua genitora, endereço, dentre 

outros. Anote-se, por derradeiro, que, como os serviços foram utilizados 

pela parte consumidora, conforme relatório acostado pela Reclamada, 

resta configurado a celebração do contrato, caso em que não seria 

hipótese de prática abusiva. Ademais, a parte Reclamante não logrou êxito 

em comprovar que cumpriu com sua obrigação contratual, restando 

inadimplente com as faturas. É que há determinadas relações contratuais 

que prescindem da existência de contrato instrumentalizado, ou mesmo de 

acordo verbalizado, o que ocorre em profusão nas relações de consumo 

que, conforme lição de Rizzatto Nunes, “São aquelas em que um 

comportamento de fato, socialmente generalizado, faz com que se aceite a 

existência de um contrato, ainda que ele jamais tenha sido firmado. O 

contrato é presumido diretamente do fato da ação ou comportamento. São, 

tecnicamente falando, ’relações de fato contratuais’ (Curso de Direito do 

Consumidor, São Paulo, Saraiva,pág. 669). Outrossim, é cediço que a 

contratação dos serviços de telefonia em muitos dos casos são efetuados 

contato telefônico. Nesse sentido: REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO 

MORAL. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE DEMONSTRADA NOS AUTOS. 

COBRANÇA REGULAR, PEDIDO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO POR 

MÁ-FÉ CONFIRMADA. RECURSO IMPROCEDENTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004747234 RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 

10/07/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/07/2014). Assim, a cobrança é devida, uma vez que o 

conjunto probatório acostado aos autos é capaz de afastar a possibilidade 

de fraude. Ora, se houve contratação e restou inadimplente, conclui-se 

que a parte autora é devedora do valor apontado no extrato de 

negativações, no que a requerida se restringe ao exercício regular de 

direito que lhe compete. Destaco que os documentos colacionados pela 

parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações. 

Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais 

haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, 

ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do 

CPC/2015. Assim, não incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se 

qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A 

incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do 

ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora 

ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. 

Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, 

inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V 

-, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos 

autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, 

não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por derradeiro, acolho o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos 

referentes a contratação dos serviços de telefonia móvel, dos quais não 

foram pagos pela parte Reclamante. Assim, cabível a condenação da 

Reclamante ao pagamento do valor de R$ 343,57 (trezentos e quarenta e 

três reais e cinquenta e sete centavos), referente ao débito negativado. 

Quanto ao pedido de condenação à litigância de má-fé formulado por 

ambas as partes, tenho que o pedido não merece prosperar, haja vista 

que inexistentes os requisitos ensejadores de tal penalidade. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por GICELLE 

CRISTINA SILVA MOREIRA em desfavor de VIVO S/A. Ainda, nos termos 

do artigo 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto formulado pela parte reclamada para CONDENAR a parte 

autora a pagar seu débito pendente no valor R$ 343,57 (trezentos e 

quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos), corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da data do vencimento, mais juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da contestação. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013783-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELY ALMEIDA RAMOS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1013783-95.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - MT17574/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 05/12/2019 Hora: 14:40 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 25 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010681-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRESTANA PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRESTANA PEREIRA OAB - MT25005/O-O (ADVOGADO(A))

SAHARA CRESTANA PEREIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010681-65.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

SAHARA CRESTANA PEREIRA - MT24572/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

19/11/2019 Hora: 14:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 8 de 
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outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010545-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO JORGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010545-68.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - MT20201/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 14/11/2019 Hora: 09:30 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 3 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011678-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELSO APARECIDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011678-48.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: EDNA 

NUNES CORREA MARQUES - MT10529/O, da data redesignada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 

Data: 14/11/2019 Hora: 12:00 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 11 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004666-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA DO NASCIMENTO PINTO FERREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

uilzania sobrinho Castanon Salustiano OAB - MT16090-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004666-80.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

UILZANIA SOBRINHO CASTANON SALUSTIANO - MT16090-O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 19/11/2019 Hora: 15:20 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 8 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010343-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON ANDRADE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010343-91.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

WAGNER DE LIMA SANTOS - MT10669/O-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/11/2019 Hora: 14:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 2 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008117-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA NOGUEIRA OAB - MT25578-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008117-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIANA FERNANDES DE SOUZA REQUERIDO: UNIAO 

EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se 

indevida, uma vez que cancelou a matricula perante a Reclamada antes 

mesmo de iniciar os estudos, não possui qualquer débito com a Reclamada 

que justifique a negativação de seu nome no valor total de R$ 3.550,00 

(três mil quinhentos e cinquenta reais). Ao final, pugnou pela declaração 

de inexistência do débito que originou a negativação em comento, bem 

como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 
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julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é Procedente. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante indevido, verifico assim que 

se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. Em que pesem as alegações da defesa, verifico que a Reclamada 

nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a 

origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por 

assim não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por 

força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta 

consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostado pela parte Reclamante, verifica-se que esta não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por ELIANA FERNANDES DE SOUZA em desfavor de UNIAO 

EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA. para DECLARAR 

a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte 

Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. 

Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a liminar deferida nos autos, sem 

imposição de multa. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012654-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO OAB - DF34007 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012654-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA HELENA MARQUES DA SILVA REQUERIDO: 

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de descontos indevidos na 

folha de pagamento da parte Autora de valores referente à contrato não 

firmado com a parte Reclamada. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência de débitos, pela condenação da Reclamada à devolução em 

dobro dos valores indevidamente descontados em sua folha de 

pagamento, bem como a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Portanto, não 

merece acolhimento o pedido de desistência formulado pela parte Autora. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares 

arguidas pela defesa, em razão do resultado do julgamento do mérito da 

demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 
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constata-se que a parte Autora se associou perante a Reclamada 

permitindo o desconto mensal em sua folha de pagamento de contribuição 

na importante de 1% de seus recebimentos, cujo ficha de filiação e 

autorização de descontos seguem anexos à petição contestatória, 

juntamente com cópia dos documentos pessoais da parte Autora. 

Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o contrato encontra-se 

devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar 

a partir dos documentos pessoais acostados aos autos em consonância 

com o contrato, igualmente, assinados por ela, inclusive, se compararmos 

com o termo de audiência de conciliação e procuração, onde constam 

assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer 

dificuldade que é oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, se o 

contrato existe, conclui-se que a parte autora se filiou à associação 

reclamada, sendo legítimo os descontos das mensalidades em sua folha 

de pagamento, modalidade escolhida, no que a requerida se restringe ao 

exercício regular de direito que lhe compete. Portanto, os documentos 

colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às 

suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação 

em danos morais e danos materiais, haja vista que os fatos alegados por 

si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano 

passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações do reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por MARIA HELENA MARQUES DA SILVA em desfavor de 

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021535-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC EDUC DAS IGREJAS EV ASSEMBL DE DEUS NO EST DO PAR 

(REQUERIDO)

INSTITUTO EDUCACIONAL SHEKNAH LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021535-21.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CASSIA CABRAL 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO POLO PASSIVO: INSTITUTO EDUCACIONAL SHEKNAH LTDA - 

ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 11/02/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021536-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VALERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021536-06.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO VALERIO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER IRINEU 

RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011388-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TOMAZ GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011388-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEITON TOMAZ GOMES DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega ser indevida, uma vez que não possui qualquer 

contrato com a Reclamada que justifique as negativações de seu nome 

nos valores de R$ 301,26 (trezentos e um reais e vinte e seis centavos), 

contrato nº. 2533748201805, datada de 16/05/2018. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. 

II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A promovida 
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arguiu a preliminar de inépcia da inicial, ante a necessidade de juntada do 

comprovante original emitido pelo CDL, CPC/SERASA, nota-se que o 

comprovante pleiteado não são considerado documentos essenciais para 

a propositura da demanda, ao passo que a petição inicial está 

devidamente instruídas com os documentos para julgamento da demanda, 

portanto, rejeito. Com relação a preliminar de incompetência territorial 

arguida pela defesa, ante a alegação de que o autor não teria juntado 

comprovante de endereço hábil a comprovar que reside nesta capital, 

destaco que a mesma vai indeferida, posto que a demanda foi proposta no 

domicílio da reclamada, conforme autorizado pelo art.4º, I da Lei 9.009/95. 

3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte 

Reclamante contratou o serviço de energia elétrica. E para comprovar a 

origem dos débitos colaciona a defesa telas de seu sistema interno. 

Destaco que as imagens juntadas no bojo da contestação apenas 

traduzem que a demandada reproduziu telas de sistemas de seus 

programas de software, que em absoluto se caracterizam como 

documento, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não 

se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 

Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Insta consignar que, no caso em tela, inaplicável 

o entendimento emanado da Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida 

análise ao sistema PJE, verifico que as outras negativações existentes em 

nome da parte Autora são objeto de demanda em outro processo. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por CLEITON TOMAZ GOMES 

DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a 

negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso. Por pertinência, intime-se a 

Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão da 

restrição R$ 301,26 (trezentos e um reais e vinte e seis centavos), 

contrato nº. 2533748201805, datada de 16/05/2018, objeto dos autos. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU  JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017357-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

READ SERVICOS TURISTICOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017357-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP 

REQUERIDO: READ SERVICOS TURISTICOS S.A. Vistos, Expeça-se nova 

carta de citação no endereço constante nos autos. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010745-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILCE GOMES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010745-75.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CELIA 

SILVA DE QUEIROZ - MT26266/O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 18/11/2019 Hora: 

09:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 4 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017357-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

READ SERVICOS TURISTICOS S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1017357-29.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

HUDSON CESAR MELO FARIA - MT6474-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

23/01/2020 Hora: 17:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 25 de 

novembro de 2019.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021397-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021397-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIVIANE APARECIDA PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Intime-se a 

parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

juntando aos autos cópia do histórico de cobranças/pagamentos da 

unidade consumidora objeto da demanda, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009168-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO DORILEO LOUZICH JUNIOR (REQUERIDO)

 

Processo n. 1009168-62.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - MT8428-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/12/2019 Hora: 14:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 21 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012611-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012611-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDER DA SILVA RONDON REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc DANOS MORAIS em que 

a parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 1.352,22 (mil 

trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos) com inclusão 

no Serasa em 01/02/2018. Pede a declaração de inexistência do débito 

objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito 

ainda a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela 

reclamada, posto que o interesse processual está presente sempre que a 

parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente. Rejeito, ainda, a preliminar de inépcia da 

inicial, pois analisando os autos verifico que a parte Reclamante 

apresentou todos os documentos necessários para a apreciação do seu 

pedido, especialmente o extrato da negativação onde fundamenta seu 

pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. No entanto, 

deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre a existência de 

relação jurídica entre as partes para que se possa analisar a origem do 

débito. Cabe informar, que o áudio juntado pela Reclamada consta apenas 

a voz da atendente, logo, o mesmo na pode ser utilizado como prova de 

relação jurídica. Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 
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pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por EDER DA SILVA RONDON em desfavor de BANCO 

BRADESCARD S.A para DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide, 

bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil 

reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data do evento danoso (01/02/2018). Proceda 

o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto 

da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa). O não cumprimento 

incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas 

e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010869-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BORGES SALAMONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES OAB - MT24586/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010869-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNO BORGES SALAMONI REQUERIDO: VIVO S.A. 

Processo n º 1010869-58.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante cobrança 

indevida de serviço não prestado ante o não atendimento de solicitação de 

transferência de endereço. Pede a restituição dos valores pagos e 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Inexistem preliminares a serem analisadas. 3. A 

pretensão é procedente. Narra o Reclamante que era titular do contrato nº 

899980399581 perante a Reclamada. Aduz que na data de 16/02/2018 

solicitou a mudança de endereço. Afirma que a Reclamada não procedeu 

com a mudança em razão de indisponibilidade de porta no local. Aduz que, 

por isso, na data de 05/03/2018 solicitou o cancelamento do serviço. Narra 

que a Reclamada, embora cancelado o serviço, negativou seus nome nos 

serviços de proteção ao crédito. Pede a declaração de inexistência do 

débito, bem como reparação por danos morais. A Reclamada, por sua vez, 

nega a falha na prestação de serviço afirmando que houve a 

disponibilização do serviço até o pedido de cancelamento. Por isso, afirma 

que as faturas relativas aos meses de março e abril são devidas, 

portanto, inexistiria dever de reparação em danos morais. Após análise 

detida aos autos verifico que razão assiste à Reclamante, pois logrou 

êxito em comprovar que em razão da mudança de endereço (conforme 

comprova mediante contrato de locação de Id. 26801944) solicitou, na data 

de 16/02/2018, a alteração do endereço de instalação dos serviços da 

Reclamada. O Reclamante também comprovou que somente solicitou o 

cancelamento dos serviços ante a inexistência de porta no novo endereço 

para que os serviços da Ré fossem instalados e prestados, conforme 

contratado. Sendo assim, não há se falar em cobrança após a data de 

16/02/2018, bem como em multa por rescisão antecipada do contrato, já 

que o término da relação contratual se deu por culpa exclusiva da 

Reclamada. Dessa forma, impõe acolher o pedido para declarar a 

inexistência do débito que deu origem à negativação objeto da lide, bem 

como para condenar a Reclamada em danos morais pela falhar na 

prestação de serviço por ela perpetrada. Cumpre anotar que o caso em 

tela trata de relação de consumo e que o dano moral afirmado é 

decorrente da má prestação de um serviço e da conduta negligente da 

empresa, conseqüentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 

a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo 

do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o 

fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em 

massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização das 

relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em 

um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 
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patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET APÓS A UTILIZAÇÃO DA 

FRANQUIA CONTRATADA. BLOQUEIO INDEVIDO. NOS TERMOS DA 

CONTRATAÇÃO, A RÉ DEVERIA APENAS PROCEDER A REDUÇÃO DA 

VELOCIDADE DA INTERNET. ALTERAÇÃO DO CONTRATO DAS 

OPERADORAS DE TELEFONIA PROCEDIDA APENAS APÓS JANEIRO DE 

2015. DEVER DA RÉ EM COMUNICAR O CONSUMIDOR SOBRE QUALQUER 

MODIFICAÇÃO NO CONTRATO NÃO REALIZADA. RESTABELECIMENTO 

DOS SERVIÇOS CONFORME O CONTRATADO. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REFORMA DA 

SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005424536, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 24/04/2015). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005424536 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, 

Data de Julgamento: 24/04/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/04/2015) III – DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino 

pela PROCEDÊNCIA da presente ação de indenização por danos morais 

proposta por BRUNO BORGES SALAMONI em desfavor de VIVO S.A. para 

CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no Id nº 24656127, para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito objeto da lide e para CONDENAR a 

reclamada ao pagamento dos danos morais experimentados pela autora 

no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados desde a data do 

arbitramento pelo IGPM/FGV, nos termos da Súmula 362 do STJ, mais juros 

de mora a contar da data da citação. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à 

apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá. Camila Silva de Souza Juíza Leiga 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011016-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILLENI FERREIRA JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011016-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCILLENI FERREIRA JARDIM REQUERIDO: VIVO S.A. S E N 

T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que 

a parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 247,60 

(duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) com última 

inclusão no SCPC em 27/06/2019. Pede a declaração de inexistência do 

débito objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito 

a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova alegada pela 

Reclamada, por se confundir com o mérito com ele será analisada. 3. A 

pretensão merece procedência. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. A Reclamada, por sua vez, 

apenas limita-se a afirmar a existência de relação jurídica entre as partes 

e que o débito é legítimo. Contudo, a Reclamada deixou de colacionar aos 

autos provas que demonstrem ao origem do débito negativado. Dessa 

forma, verifico que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações 

sem qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a 

que deu causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – 

ainda que suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à 

necessária facilitação dos direitos da parte autora, seja porque 

hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do 

alegado na exordial. Descura, assim, a demandada do dever de 

impugnação específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz 

presumir a veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por 

conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a 

inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos 

órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em encaminhar ou 

manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pela requerida. In 

casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por LUCILLENI FERREIRA JARDIM em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do débito objeto 

da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (04/10/2019). 

Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do 

débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito. O não 

cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1010908-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO OAB - MT14359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010908-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DJHEIMELA RUBIA FERREIRA SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Processo 

nº 1010908-55.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

reclamação cível alegando a parte reclamante a falha na prestação do 

serviço prestado pela Reclamada em razão queima de aparelho televisor 

em decorrência de oscilação de energia elétrica. Pede a condenação da 

Reclamada em danos morais e materiais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A preliminar de incompetência dos 

juizados especiais não merece acolhimento posto que desnecessária a 

prova técnica agitada pela Reclamada. Além do mais, a questão é de 

direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela 

documentação juntada. Superada a preliminar passo à análise do mérito da 

causa. 3. A pretensão é procedente. A Reclamante alega que é 

consumidora da Reclamada e que na data de 06/05/2019 sua UC nº 

806196 sofreu oscilações que teria dado ensejo a queima de seu aparelho 

televisor. Narra que o reparo do produto resultou em um prejuízo material 

na ordem de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Por sua vez, a Reclamada 

nega as citadas oscilações e refutou o dever de reparação em danos 

morais e materiais. Da analise dos autos, em especial dos documentos 

aportados, tenho que razão assiste à Reclamante, pois comprovou, por 

meio de laudo técnico, que a queima do seu aparelho televisor ocorreu em 

decorrência de oscilação de energia. A Reclamada, por outro lado, não 

trouxe aos autos prova a afastar o laudo acima mencionado. Dessa forma, 

impõe acolher o pedido de reparação em dano material e moral. É cediço 

que a responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, na medida em que a Reclamada cometeu ato ilícito ao não prestar 

os serviços na forma contratada pelo consumidor. In casu, o dano moral é 

o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, no momento em que a Reclamada não agiu dentro dos limites do 

contrato, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, 

prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo e afronta a 

dignidade do Reclamante, pois no aguardo da produção dos efeitos 

conforme contratado. A reparação moral deve, necessariamente, guardar 

relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a 

função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide 

dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar 

(1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique 

locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique 

financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do 

legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a 

igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala 

Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser 

consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 1.000,00 (mil reais). No que concerne aos danos materiais 

reputo devidos em razão do prejuízo experimentado pelo Reclamante ante 

a falha na prestação de serviço perpetrada pela Reclamada. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido formulado por DJHEIMELA RUBIA FERREIRA 

SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A para CONDENAR ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a 

título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da data da citação e a pagar ao Reclamante a quantia de 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), corrigidos monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso acrescidos de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, para 

fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila 

Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015131-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GOLDEN GREEN RESIDENCE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY FRANCA DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013500-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DE SOUZA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013500-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KELLY DE SOUZA MELO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que 

teve falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por 

inscrição indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito 
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pelo débito no valor de R$ 28,33 (vinte e oito reais e trinta e três centavos) 

com data inclusão pelo SCPC em 23/05/2016. Pede a declaração de 

inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação em danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Afasto a prejudicial de prescrição, pois à luz do art. 27 

CDC, aplicável ao caso, o prazo para o ajuizamento da presente demanda 

é de cinco anos. Rejeito, ainda, a preliminar de inépcia da inicial, pois 

analisando os autos verifico que a parte Reclamante apresentou todos os 

documentos necessários para a apreciação do seu pedido, especialmente 

o extrato da negativação onde fundamenta seu pedido. 3. A pretensão 

merece procedência. Da análise dos documentos acostados na exordial 

permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a 

Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos autos o 

contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as partes 

para que se possa analisar a origem do débito. Analisando os autos, 

verifico que a Ré não acostou nenhuma prova hábil a demonstrar que a 

parte autora teria, efetivamente, qualquer relação jurídica consigo que 

justificasse as restrições, mas apenas telas sistêmicas e extrato de 

faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já reconheceu que “são 

documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova 

da existência de relação jurídica entre as partes.” ((N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por KELLY DE SOUZA MELO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para 

DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide, bem como CONDENAR 

a Requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da 

presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da data do evento danoso. Proceda o Reclamado, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de 

proteção ao crédito (SCPC). O não cumprimento incidirá em multa no valor 

fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva 

de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011444-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEREIS FRANCISCO DE DEUS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011444-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDEREIS FRANCISCO DE DEUS FILHO REQUERIDO: 

VIVO S.A. Processo nº 1011444-66.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, uma vez que desconheces os débitos 

no valor total de R$ 196,16 (cento e noventa e seis reais e dezesseis 

centavos), com data de inclusão em 26/09/2016. Pede a declaração de 

inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação em danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova alegada pela 

Reclamada, por se confundir com o mérito com ele será analisada. Rejeito, 

ainda, a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico 

que a parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários 

para a apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação 

onde fundamenta seu pedido. Rejeito a alegação da Reclamante de 

incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia 

grafotécnica, vez que verifico que existem nos autos elementos de prova 

suficientes para o deslinde da controvérsia. Superadas as preliminares 

passo à análise do mérito da causa. 3. No mérito a pretensão é 

improcedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a 
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Reclamante afirma indevido, vez que não se recorda de possuir relação 

jurídica com a empresa. A Reclamada, por sua vez, informou que atuou 

dentro dos limites do exercício regular do seu direito de credora. A fim de 

comprovar a legalidade da negativação, a Reclamada trouxe aos autos o 

contrato pactuado com a Reclamante, cujas assinaturas são bastante 

semelhantes às apostas nos documentos que instruíram a inicial de modo 

a convencer que saíram do punho da parte Reclamante, bem como 

demonstrou nos autos que o débito tem origem na inadimplência quanto às 

faturas da linha telefônica nº 66 9 9919-5506. Assim, não verifico 

ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos documentos se 

traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados 

pertinentes para o deslinde da controvérsia. Por outro lado, a Reclamante 

apresentou impugnação à contestação apenas negando a existência de 

relação jurídica já fartamente demonstrada pela Reclamada. Ora, a parte 

Reclamante deveria, quando da impugnação à contestação rebater os 

termos da contestação, acaso assim entendesse, e para tanto trazer aos 

autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus 

da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que apenas a parte 

demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, 

porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos 

autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreram as Reclamadas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Deixo de condenar 

a Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da 

parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

VALDEREIS FRANCISCO DE DEUS FILHO em desfavor VIVO S.A. ambos 

com qualificação nos autos. OPINO, ainda, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

do pedido contraposto formulado pela Reclamada para CONDENAR o 

Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 196,16 (cento e noventa e 

seis reais e dezesseis centavos), devendo esse valor ser atualizado 

monetariamente pelo IGP-M da FGV a contar da data da apresentação da 

contestação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Deixo de 

condenar a Reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença 

submetida à apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 

4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá. CAMILA SILVA DE 

SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012793-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012793-07.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: JOAO DOS SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. S 

E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que 

teve falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por 

inscrição indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito 

pelo débito no valor de R$ 66,05 (sessenta e seis reais e cinco centavos) 

com data inclusão pelo SPC em 26/08/2019. Pede a declaração de 

inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação em danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando 

os autos verifico que a parte Reclamante apresentou todos os 

documentos necessários para a apreciação do seu pedido, especialmente 

o extrato da negativação onde fundamenta seu pedido. 3. A pretensão 

merece procedência. Da análise dos documentos acostados na exordial 

permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a 

Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos autos o 

contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as partes 

para que se possa analisar a origem do débito. O áudio juntado pela parte 

não comprova a relação tendo em vista que refere-se a pessoa estranha 

a lide. Analisando os autos, verifico que a Ré não acostou nenhuma prova 

hábil a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente, qualquer relação 

jurídica consigo que justificasse as restrições, mas apenas telas 

sistêmicas e extrato de faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já 

reconheceu que “são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica entre as partes.” 

((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 
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de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por JOAO DOS SANTOS OLIVEIRA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do débito objeto 

da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$6.000,00 

(seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. Proceda o 

Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto 

da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (SPC). O não cumprimento 

incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas 

e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014139-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA COSTA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014139-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIANO DA COSTA FARIA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de 

RECLAMAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO em que a parte reclamante 

alega que teve falha na prestação de serviço por cobrança, assim como 

por inscrição indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao 

crédito pelo débito no valor de R$ 211,53 (duzentos e onze reais e 

cinquenta e três centavos) com inclusão no SPC e Serasa em 06/09/2015. 

Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a parte Reclamante 

apresentou todos os documentos necessários para a apreciação do seu 

pedido, especialmente o extrato da negativação onde fundamenta seu 

pedido. Afasto a prejudicial de prescrição, pois à luz do art. 27 CDC, 

aplicável ao caso, o prazo para o ajuizamento da presente demanda é de 

cinco anos. 3. A pretensão merece procedência. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. No 

entanto, deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre a existência 

de relação jurídica entre as partes para que se possa analisar a origem do 

débito. Cabe informar, que o áudio juntado pela Reclamada consta apenas 

a voz da atendente, logo, o mesmo na pode ser utilizado como prova de 

relação jurídica. Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por ADRIANO DA COSTA FARIA em desfavor de 

BANCO BRADESCO para DECLARAR a inexistência do débito objeto da 

lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$7.000,00 

(sete mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (06/09/2015). 

Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do 

débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e Serasa). O 
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não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014030-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AUXILIADOR DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MARCELO FERNANDO VAZ GUIMARAES (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011224-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011224-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEIDIANE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA REQUERIDO: VIVO 

S.A. I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida dos dados do Reclamante 

nos cadastros de proteção ao crédito pelos débitos nos valores de R$ 

121,36 (cento e vinte e um reais e trinta e seis centavos) e R$ 119,21 

(cento e dezenove reais e vinte e um centavo), com data de inclusão em 

14/06/2018 e 17/09/2018, respectivamente. Pede a declaração de 

inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação em danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, 

pois analisando os autos verifico que a parte Reclamante apresentou 

todos os documentos necessários para a apreciação do seu pedido, 

especialmente o extrato da negativação onde fundamenta seu pedido. 

Além disso, não há se falar em ausência de interesse de agir, por 

ausência de tentativa de solução administrativa, pois é cediço que o 

interesse de agir se verifica quando presente o binômio 

“necessidade/adequação”. Assim, o autor deve apenas demonstrar a 

utilidade do processo para ter o conflito resolvido (necessidade) e utilizar 

o instrumento adequado para alcançar esta solução (adequação). 

Ademais disso, alegar a necessidade de submissão do problema ao site 

www.consumidor.gov.br fere direito constitucional de ação do 

Reclamante, bem como o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

Superadas as preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. A 

pretensão é procedente. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que indevido vez que não possui relação jurídica com a empresa. A 

Reclamada alega que o Reclamante habilitou as linhas telefônicas nº 66 

99951-3588 e 66 99938-8057, em 29/09/2014, e que a Reclamante estaria 

inadimplente a partir das faturas de março/2018. Por isso, afirma que a 

negativação é devida o que afastaria o dever de reparação por danos 

morais. No entanto, a Reclamada deixou de trazer aos autos o contrato 

que demonstre a existência de relação jurídica entre as partes para que 

se possa analisar a origem do débito negativado. Dessa forma, entendo 

que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer 

lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o 

que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – 

que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação 

dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e 

juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, 

assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o 

art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os 

pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir 

a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece 

de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por LEIDIANE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA em desfavor de VIVO S.A 

para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação; para DETERMINAR que a 

Reclamada proceda a baixa da negativação objeto da lide no prazo de 05 

(cinco) dias, fixo desde já multa no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

para o caso de descumprimento; bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, e acrescido 

de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do 

evento danoso (23/04/2018). Sem condenação nos ônus da sucumbência 

(Lei nº 9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à 

apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito deste Juizado Especial 

Cível da Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 40 de Lei 9.099/95. 

CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença 
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retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013382-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013382-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDSON DA SILVA COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T 

E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei 

nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 645,65 

(seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) com 

última inclusão no SPC em 22/07/2018. Pede a declaração de inexistência 

do débito objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma 

do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos 

verifico que a parte Reclamante apresentou todos os documentos 

necessários para a apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da 

negativação onde fundamenta seu pedido. Rejeito a alegação da 

Reclamante de incompetência do juízo por necessidade de realização de 

perícia grafotécnica, vez que verifico que existem nos autos elementos de 

prova suficientes para o deslinde da controvérsia. Rejeito ainda a 

preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela reclamada, posto 

que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

3. A pretensão merece procedência. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. A Reclamada, 

por sua vez, apenas limita-se a afirmar a existência de relação jurídica 

entre as partes e que o débito é legítimo. Contudo, a Reclamada deixou de 

colacionar aos autos provas que demonstrem ao origem do débito 

negativado. Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por EDSON DA SILVA COSTA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. – VIVO para DECLARAR a inexistência do 

débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (22/07/2018). Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao 

crédito. O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 

(três mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do disposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013037-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VICTORIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013037-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA VICTORIA MENDES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que 

teve falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por 

inscrição indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito 

pelo débito no valor de R$ 150,58 (cento e cinquenta reais e cinquenta e 
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oito centavos) com data inclusão pelo SCPC em 25/06/2019. Pede a 

declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação 

em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a parte Reclamante 

apresentou todos os documentos necessários para a apreciação do seu 

pedido, especialmente o extrato da negativação onde fundamenta seu 

pedido. Rejeito preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova 

alegada pela Reclamada, por se confundir com o mérito com ele será 

analisada. 3. A pretensão merece procedência. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. No 

entanto, deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre a existência 

de relação jurídica entre as partes para que se possa analisar a origem do 

débito. Analisando os autos, verifico que a Ré não acostou nenhuma 

prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente, qualquer 

relação jurídica consigo que justificasse as restrições, mas apenas telas 

sistêmicas e extrato de faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já 

reconheceu que “são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica entre as partes.” 

((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por ANA VICTORIA MENDES DA SILVA em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do débito 

objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso. Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a 

baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC). 

O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012110-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZE DELGADO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012110-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GEIZE DELGADO ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E 

N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei 

nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a parte reclamante alega que teve falha na prestação de 

serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados 

nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 406,75 

(quatrocentos e seis reais e setenta e cinco centavos) com data inclusão 

pelo SCPC em 13/06/2015. Pede a declaração de inexistência do débito 

objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito 

a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a 

parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários para a 

apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação onde 

fundamenta seu pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da análise 

dos documentos acostados na exordial permite constatar que o registro 

dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. No 

entanto, deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre a existência 

de relação jurídica entre as partes para que se possa analisar a origem do 

débito. Analisando os autos, verifico que a Ré não acostou nenhuma 

prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente, qualquer 

relação jurídica consigo que justificasse as restrições, mas apenas telas 

sistêmicas e extrato de faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já 

reconheceu que “são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica entre as partes.” 

((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 
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SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por GEIZE DELGADO ALVES em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do débito objeto 

da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$6.000,00 

(seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. Proceda o 

Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto 

da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC). O não cumprimento 

incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas 

e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012168-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELENO DOS ANJOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012168-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIELENO DOS ANJOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição 

indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

pelos débitos nos valores de R$ 365,20 (trezentos e sessenta e cinco 

reais e vinte centavos), com inclusão em 24/11/2014. Pede a declaração 

de inexistência do débito objeto da ,lide, bem como reparação em danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Rejeito, ainda, a preliminar de inépcia da 

inicial, pois analisando os autos verifico que a parte Reclamante 

apresentou todos os documentos necessários para a apreciação do seu 

pedido, especialmente o extrato da negativação onde fundamenta seu 

pedido. Rejeito, igualmente, a preliminar de incompetência territorial, posto 

que no âmbito dos Juizados Especiais a competência territorial é fixada, de 

regra, pelo domicílio da parte ré, conforme dispõe o art. 4º, inciso I e 

parágrafo único, da Lei 9.099/95. Rejeito, ainda, a prejudicial de mérito – 

prescrição, pois considerando a natureza do ilícito alegado (negativação) 

o ato se renova a cada dia da permanência dos dados do Reclamante nos 

serviços de proteção ao crédito. Superadas as preliminares passo à 

análise do mérito da causa. 3. A pretensão é procedente. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da Reclamada, por débito que o Reclamante afirma indevido 

vez que não possui relação jurídica com a empresa. A Reclamada alega 

atuar no exercício legal do direito de credora por suposta inadimplência da 

Reclamante a UC que não apontou a numeração. Dessa forma, entendo 

que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer 

lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o 

que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – 

que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação 

dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e 

juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, 

assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o 

art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os 

pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir 

a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece 

de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 
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do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por LUCIELENO DOS ANJOS SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para DECLARAR a 

inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte 

Autora, objeto desta reclamação; para DETERMINAR que a Reclamada 

proceda a exclusão da negativação objeto da lide no prazo de 05 (cinco 

dias), sob pena de aplicação de multa a qual fixo desde já em R$ 3.000,00 

(três mil reais) para o caso de descumprimento; e para CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da 

presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da data do evento danoso (24/11/2014). Sem condenação 

nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55). Transitada em julgado 

e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Sentença submetida à apreciação e homologação da Exmo. 

Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, nos 

termos do art. 40 de Lei 9.099/95. CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012258-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KREICE RODRIGUES NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012258-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KREICE RODRIGUES NUNES DA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que teve falha na 

prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida de 

seus dados nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de 

R$ 65,89 (sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) com data 

inclusão pelo SCPC em 13/06/2015. Pede a declaração de inexistência do 

débito objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Afasto 

a prejudicial de prescrição, pois à luz do art. 27 CDC, aplicável ao caso, o 

prazo para o ajuizamento da presente demanda é de cinco anos. Rejeito a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova alegada pela 

Reclamada, por se confundir com o mérito com ele será analisada. Rejeito, 

ainda, a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico 

que a parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários 

para a apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação 

onde fundamenta seu pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma 

indevido. No entanto, deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre 

a existência de relação jurídica entre as partes para que se possa analisar 

a origem do débito. Analisando os autos, verifico que a Ré não acostou 

nenhuma prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente, 

qualquer relação jurídica consigo que justificasse as restrições, mas 

apenas telas sistêmicas e extrato de faturas unilaterais, as quais a 

jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). Dessa forma, 

verifico que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem 

qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação 

específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por conseguinte, 

impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do 

débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao 

crédito. A conduta consistente em encaminhar ou manter o nome da 

Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por KREICE RODRIGUES NUNES DA SILVA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do 

débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 
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R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso. Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a 

baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC). 

O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021535-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC EDUC DAS IGREJAS EV ASSEMBL DE DEUS NO EST DO PAR 

(REQUERIDO)

INSTITUTO EDUCACIONAL SHEKNAH LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

PROCESSO Nº 1021535-21.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: CASSIA 

CABRAL DA SILVA RECLAMADO(A): INSTITUTO EDUCACIONAL 

SHEKNAH LTDA - ME e outros Vistos, Intime-se a parte reclamante para 

emendar a inicial juntando aos autos o instrumento do mandato que 

outorgue poderes à Dra. FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO. Anoto para 

tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021419-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BARBOSA JERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIVA AGENCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE RECEPTIVO EIRELI ME - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021419-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIANE BARBOSA JERONIMO REQUERIDO: NATIVA 

AGENCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE RECEPTIVO EIRELI ME - ME Vistos, 

Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionar aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 

321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012682-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRAILDE PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012682-23.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

IRAILDE PEREIRA LEITE Vistos. Intime-se a parte executada para que se 

manifeste quanto a contraproposta apresentada, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018749-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013271-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES DE VASCONCELOS (REQUERIDO)

CECILIA GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013271-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: CARLOS 

EDUARDO GOMES DE VASCONCELOS, CECILIA GOMES DE SOUZA 

Processo nº 1013271-15.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA referente a quantia de R$ 4.065,06 

(quatro mil e sessenta e cinco reais e seis centavos), referentes a 

prestação de serviços de confecção de álbum, dvd e pôster de formatura. 

É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. 

Verifica-se que a Reclamada foi citada conforme Id nº 25743168 e 

25743177, mas não compareceu à audiência de conciliação e não 

apresentou defesa. Dessa forma, deve ser imposto os efeitos da revelia, 

com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 

9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da reclamada importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz 

necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa 

possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. 3. No mérito a 

ação é procedente. Alega a Reclamante ter pactuado contrato prestação 

de serviço de confecção de álbum, dvd e pôster de formatura com a 

Reclamada que estaria inadimplente na quantia total de $ 4.065,06 (quatro 

mil e sessenta e cinco reais e seis centavos). A Reclamada não 

apresentou defesa. De análise detida aos autos verifico que as alegações 

da Reclamante prosperam em razão dos documentos colacionados no Id 

nº 25307432, onde demonstram a relação jurídica havida entre as partes e 

a existência de débitos em relação ao citado contrato. A Reclamada não 

apresentou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da 

Reclamante ônus que lhes competia nos termos do art. 373, II do CPC, 

motivo pelo qual o acolhimento do pedido da Reclamante é medida que se 

impõe. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial 
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feito por VISUAL FORMATURAS LTDA - ME em desfavor de CARLOS 

EDUARDO GOMES DE VASCONCELOS e CECILIA GOMES DE SOUZA, 

para condenar o Reclamado ao pagamento da quantia de $ 4.065,06 

(quatro mil e sessenta e cinco reais e seis centavos), devidamente 

atualizados pelo IGP-M/FGV, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir do vencimento. Deixo de condenar os Reclamados ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Sentença submetida à apreciação e homologação da Exmo. 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá. 

CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007593-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA REIS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007593-19.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: VITOR 

LIMA DE ARRUDA - MT16198-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 4ª JEC Data: 28/10/2019 Hora: 10:00 , 

que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, 

Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, 

Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. CUIABÁ, 19 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017097-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO LEITE (REQUERENTE)

LINDACIR ROCHA BERNARDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017097-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO LEITE (REQUERENTE)

LINDACIR ROCHA BERNARDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007414-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE SOUZA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA OAB - MT12561-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007414-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JONATHAN DE SOUZA PRADO REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de 

reclamação cível em que a parte Autora busca o recebimento de 

indenização por danos morais ante a falha na prestação dos serviços 

prestados pela Reclamada, que não possuía convênio com nenhuma 

funerária local, o que causou demora para fornecer um enterro digno para 

sua genitora. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo 

de analisar as preliminares arguidas pela defesa, em razão do resultado 

do julgamento do mérito da demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. 3. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução e julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo 

de improcedência. A parte reclamante relata que contratou seguro perante 

a Reclamada, o qual previa assistência funeral para toda sua família. 

Informa que em 25/09/2018 sua mãe faleceu, tendo entrado em contato 

com a Reclamada para providenciar o funeral. Contudo, a Reclamada 

alegou que não possui convênio com nenhuma funerária local, 

comunicando que o Autor deveria realizar o pagamento dos gastos e 

depois solicitar o ressarcimento. Contudo, por não dispor do valor no 

momento, teve que pedir emprestado, o causou a demora na liberação 

para o funeral, que durou pouco tempo, não tendo sequer adquirido uma 

coroa de flores para sua mãe. A Reclamada, por sua vez, em sede de 

contestação alegou que o contrato foi cumprido, já tendo reembolsado o 

Autor, inexistindo dever de indenizar. Com efeito, verifica-se que razão 

não assiste ao Reclamante. No caso dos autos, constata-se que a apólice 

de seguro não prevê que a Reclamada deve fornecer os serviços de 

assistência funeral conveniado com qualquer seguradora. Ademais, 

verifica-se que após o envio da documentação o Autor recebeu o valor da 

indenização no prazo estipulado nas condições gerais do seguro 

contratado. Aliás, as condições gerais do seguro contratado preveem o 

pagamento da indenização no prazo de 30 (trinta) dias, o que dá a 

subentender que o pagamento não será realizado antes do envio dos 

gastos realizados pela parte. Dessa forma, não há, no caso dos autos, 

como caracterizar a atitude ilícita da Reclamada, tampouco como se 

estabelecer o nexo de causalidade entre sua ação e os alegados danos 

suportados pelo Reclamante, motivo pelo qual se afasta no todo a sua 

responsabilidade. Por fim, não se vislumbra nos autos qualquer negativa 

de atendimento por parte da Reclamada, não existindo qualquer ato ilícito 

praticado por ela. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação 

em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se 

constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu 

de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto 

no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, 

que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 
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186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da 

inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da 

parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 

6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que se destina ao 

consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, 

XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, 

de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua 

sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC 

quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas 

provas carreadas. Logo, não há como conferir crédito às alegações do 

reclamante na medida em que os fatos provados vão de encontro à sua 

pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JONATHAN DE 

SOUZA PRADO em desfavor de ITAU SEGUROS S/A. Deixo de condenar o 

reclamante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá Dr. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017223-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANNA SANTOS MELLO (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011305-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BRUNO DA SILVA CARRARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011305-17.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

FELIPE MARTINS DE ARRUDA - MT19588-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

19/11/2019 Hora: 15:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 31 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009926-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA NASCIMENTO PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009926-41.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - MT20201/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 11/11/2019 Hora: 11:50 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 30 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011920-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINE RODRIGUES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011920-07.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: LORRAINE RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO 

S.A. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 102,76 (cento 

e dois reais e setenta e seis centavos) com data inclusão pelo Serasa em 

01/02/2016. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito, ainda, a 

preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a 

parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários para a 

apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação onde 

fundamenta seu pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da análise 

dos documentos acostados na exordial permite constatar que o registro 

dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. No 

entanto, deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre a existência 

de relação jurídica entre as partes para que se possa analisar a origem do 
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débito. Analisando os autos, verifico que a Ré não acostou nenhuma 

prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente, qualquer 

relação jurídica consigo que justificasse as restrições, mas apenas telas 

sistêmicas e extrato de faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já 

reconheceu que “são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica entre as partes.” 

((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por LORRAINE RODRIGUES DOS SANTOS em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do 

débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso. Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a 

baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa). 

O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011631-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARTINS FONSECA TASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011631-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ZILDA MARTINS FONSECA TASSI REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega 

ser indevida, uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada 

que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 123,99 (cento e 

vinte e três reais e noventa e nove centavos), contrato nº. 

1025719261606, inclusa em 29/08/2016. Ao final, pugnou pela declaração 

de inexistência do débito que originou a negativação em comento, bem 

como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A promovida 

arguiu a preliminar de inépcia da inicial, ante a necessidade de juntada do 

comprovante original emitido pelo CDL, CPC/SERASA, nota-se que o 

comprovante pleiteado não são considerado documentos essenciais para 

a propositura da demanda, ao passo que a petição inicial está 

devidamente instruída com os documentos para julgamento da demanda, 

portanto, rejeito. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Procedente. Inicialmente destaco que resta rejeitada a prejudicial de mérito 

(prescrição) suscitada pela reclamada, vez que, embora na hipótese dos 

autos, aplicável o prazo prescricional previsto no art. 206, §3º, inc. V, do 

CC, isto é, trienal, necessário se faz delimitar o termo inicial de sua 

contagem. Com efeito, as lesões causadas pela inserção indevida dos 

dados do consumidor no cadastro restritivo de crédito perduram desde a 

sua inserção, até a sua exclusão. Ou seja, enquanto a negativação 

estiver ativa no cadastro dos órgãos restritivos há a lesão à honra 

objetiva do consumidor. Portanto, o prazo prescricional nas demandas que 

visem o recebimento de indenização por danos morais causados pela 

inclusão indevida dados do consumidor no cadastro restritivo de crédito 

tem seu termo inicial computado apenas quando da exclusão da 

negativação. Desta forma, no caso em tela a parte Autora logrou êxito em 

demonstrar que em 23/09/2019 (data em que o extrato foi emitido) ainda 

constava a inscrição inserida pela Reclamada, objeto da demanda, não 

aplicável, assim, a prescrição suscitada pela Reclamada. Analisada a 

prejudicial, passo à análise do mérito. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da parte 

autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção 

ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a parte 
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reclamante afirma desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em 

contestação a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a 

parte Reclamante contratou o serviço referente à UC 1025719-4. E para 

comprovar a origem dos débitos colaciona a defesa telas de seu sistema 

interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da contestação apenas 

traduzem que a demandada reproduziu telas de sistemas de seus 

programas de software, que em absoluto se caracterizam como 

documento, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não 

se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 

Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Por pertinência, desacolhe-se o pedido 

contraposto formulado pela parte Reclamada, pelas razões expostas 

alhures. Quanto ao pedido de condenação da Reclamante à litigância de 

má-fé, tenho que o pedido não merece prosperar, haja vista que 

inexistentes os requisitos ensejadores de tal penalidade. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ZILDA MARTINS FONSECA 

TASSI em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a 

negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data do evento danoso. Por pertinência, intime-se a Reclamada para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão da restrição no 

valor R$ 123,99 (cento e vinte e três reais e noventa e nove centavos), 

contrato nº. 1025719261606, inclusa em 29/08/2016, objeto dos autos. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos 

Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010657-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LORENA NUNES DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010657-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JESSICA LORENA NUNES DE JESUS SOUZA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de reclamação em que a causa de pedir 

reside na alegação de falha na prestação de serviço eis que a parte 

Autora teria sido surpreendida com o aumento do valor de sua fatura. Ao 

final requer a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização 

por danos materiais e morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar a preliminar arguida pela defesa em 

razão do resultado do julgamento de mérito da demanda, nos termos do 

Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

improcedente. De plano, é de observar que restou comprovado que as 

cobranças realizadas pela Requerida são legítimas. Colhe-se da exordial 

que a Reclamante não concorda com a cobrança de serviço de energia 
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elétrica no mês de setembro/2019 da UC 6/2266214-2, afirmando que a 

fatura chegou a valor bem acima da média. A reclamação não deve 

prosperar. Verifica-se facilmente pelas contas encartadas aos autos que 

as faturas não fogem absurdamente a média de consumo mensal da parte 

Autora. Portanto, não se verifica qualquer irregularidade no faturamento 

da Autora, sendo que a reclamada agiu dentro dos limites estabelecidos 

pelo órgão regulador dos serviços prestados por ela (ANEEL). Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por JESSICA LORENA NUNES DE JESUS SOUZA em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011818-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCELL PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011818-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JEAN MARCELL PEDROSO REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA III - NAO PADRONIZADO S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte 

reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por cobrança, 

assim como por inscrição indevida de seus dados nos cadastros de 

proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 386,18 (trezentos e oitenta 

e seis reais e dezoito centavos) com data inclusão pelo Serasa em 

03/10/2015. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Em preliminar a 

Reclamada pleiteia a retificação do polo passiva a fim de constar a 

empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA 

VI - NP, ante a divergência da razão social da empresa ora constante no 

polo passivo da ação. OPINO, pela retificação nos termos pleiteados. 3. A 

pretensão merece procedência. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos 

autos o contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as 

partes para que se possa analisar a origem do débito. Analisando os 

autos, verifico que a Ré não acostou nenhuma prova hábil a demonstrar 

que a parte autora teria, efetivamente, qualquer relação jurídica consigo 

que justificasse as restrições, mas apenas telas sistêmicas e extrato de 

faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já reconheceu que “são 

documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova 

da existência de relação jurídica entre as partes.” ((N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 
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exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por JEAN MARCELL PEDROSO em desfavor de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPL IPANEMA VI – 

NP para DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da data do evento danoso. Proceda o Reclamado, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de 

proteção ao crédito (Serasa). O não cumprimento incidirá em multa no 

valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, 

por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível 

da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012864-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUINO ANTONIO DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012864-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: JESUINO 

ANTONIO DE ARRUDA S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA, tendo como autora VISUAL FORMATURAS LTDA - 

ME em face de JESUINO ANTONIO DE ARRUDA, devidamente qualificados 

na exordial. A Reclamante alega ser credora de débitos referentes a 

venda de álbum de formatura à reclamada, cuja importância atualizada ao 

momento da distribuição da presente já remontava a importância de R$ 

5.371,11 (cinco mil trezentos e setenta e um reais e onze centavos), 

conforme consta da planilha de atualização anexa. É a suma do essencial. 

II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A Reclamada muito embora tenha sido 

regularmente citada e intimada da audiência de conciliação não 

compareceu ao ato e não apresentou defesa, conforme se denota do 

termo de ID. 26702887, sendo assim, não tendo sido sequer alegado 

motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência da 

reclamada na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. 

Ressalte-se que a contumácia da Reclamada importa em confissão ficta 

dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. 3. No mérito a demanda é 

procedente. Pretende a parte reclamante a condenação da reclamada ao 

pagamento das parcelas que deixou de ser adimplida que segundo 

levantamento constante a planilha de atualização de débitos, se refere as 

mensalidades com vencimento em 15/02/2016 à 15/11/2017. A Reclamada 

não aportou aos autos elementos modificativos ou extintivos do direito de 

cobrança da Reclamante quanto à mensalidade supracitada, devida 

restam, imperiosa, portanto, a condenação da Reclamada para promover 

sua quitação na forma atualizada. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 485, inciso I do Estatuto Processual Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido formulado pelo VISUAL FORMATURAS LTDA – 

ME em desfavor de JESUINO ANTONIO DE ARRUDA para condenar a 

Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.371,11 (cinco mil trezentos e 

setenta e um reais e onze centavos), devidamente atualizados pelo 

IGP-M/FGV da propositura da ação acrescido de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. CAMILA 

SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010159-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN FERNANDO DE SOUZA CRISPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010159-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RENAN FERNANDO DE SOUZA CRISPIM REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Processo 

1010159-38.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

reclamação cível alegando a parte reclamante ter recebido fatura que não 

concorda, uma vez que sem qualquer justificativa ou alteração de 

consumo na Unidade Consumidora n°. 6/2556454-3, referentes às faturas 

dos meses de agosto e setembro/2019 que teriam sofrido aumento 

abrupto. Pediu provimento antecipatório para que a Reclamada restabeleça 

os serviços, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A preliminar de 

incompetência dos juizados especiais não merece acolhimento posto que 

desnecessária a prova técnica agitada pela Reclamada. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada. 3. No mérito a pretensão é procedente. 

O Reclamante afirma serem indevidas as faturas referentes aos meses de 

agosto e setembro/2019, nos valores de R$ 1.799,96 (mil e setecentos e 

noventa e nove reais e noventa e seis centavos) e R$ 914,33 

(novecentos e quatorze reais e trinta e três centavos), respectivamente, 

sob a justificativa de que estariam muito acima do seu consumo habitual. 

Por outro lado, a Reclamada afirma que não foram encontradas 

irregularidades no medidor da unidade consumidora do Reclamante 

capazes de alterar de maneira injustificada a aferição do consumo de 

energia elétrica cobrado. De análise da documentação que instrui os autos 
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permite constatar que houve cobrança de valor que não encontra 

justificativa plausível à vista do histórico de consumo do Reclamante. Com 

efeito, analisando o histórico de consumo da UC da Reclamante observo 

que mantinha uma média mensal de 362 kWh, ou seja, valor bem inferior à 

média cobrada pela Reclamada de 1360 kWh. A empresa ré argumenta 

que o valor cobrado está de acordo com as normas que regem a espécie, 

além de que pelo fato de ser uma concessionária sua atuação é regulada 

por lei e pelos atos normativos do Poder Concedente, os quais devem ser 

estritamente cumpridos por seus agentes na prestação dos serviços 

inerentes à concessão. Assim, todos os atos praticados pela requerida 

são pautados principalmente no principio da legalidade do Direito 

Administrativo, portanto, é evidente de presunção de veracidade. Em que 

pese a argumentação da empresa requerida, certo é que houve um 

aumento abrupto no consumo faturado sem que houvesse prova da 

alteração do consumo. Com efeito, em se tratando de relação de consumo, 

e alegando a Reclamante que não consumiu a energia apontada pela 

concessionária, caberia à ré comprovar o ocorrido, mediante a 

observância do devido processo legal. Isto porque em tais situações, 

verifica-se a ocorrência de fato excepcional que justifica a inversão do 

ônus da prova, consoante doutrina de NELSON NERY JUNIOR & ROSA 

MARIA ANDRADE NERY: “A inversão do ônus da prova pode ocorrer em 

duas situações distintas: a) quando o consumidor for hipossuficiente; b) 

quando for verossímil sua alegação. As hipóteses são alternativas, como 

claramente indica a conjunção ou expressa na norma ora comentada. A 

hipossuficiência respeita tanto à dificuldade econômica quanto à técnica 

do consumidor em poder desincumbir-se do ônus de provar fatos 

constitutivos de seu direito” (Código de Processo Civil Comentado. São 

Paulo: RT, 4ª ed., 1999, p.1806). Nessa linha de raciocínio, considerando 

que não há comprovação nos autos de qualquer prática irregular por parte 

do autor, e que teria dado ensejo ao aumento do consumo nos meses 

questionados, incumbência que, repita-se, cabia à concessionária, há que 

se concluir que o medidor de consumo estava com defeito e não refletia 

com exatidão o quanto utilizado pelo autor, devendo ser revisada a 

cobrança do débito. No caso, a concessionária não trouxe provas de 

qualquer irregularidade da medição do consumo na unidade consumidora 

de responsabilidade da reclamante. Nessa toada, o entendimento 

majoritário da jurisprudência é no sentido de que em não havendo culpa 

comprovada do usuário, imperiosa se mostra a revisão das faturas. 

Assim, vale transcrever: Ementa: ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO 

ABRUPTO NO CONSUMO FATURADO. HISTÓRICO. ERRO. 

INCONSISTÊNCIA. 1. São nulas as faturas de energia elétrica que não 

refletem o histórico das anteriores e não indicam o consumo medido que 

autorizaria sua cobrança. Hipótese em que não há prova da alteração do 

padrão de consumo nem de avaria no medidor. Tem direito, contudo, a 

concessionária de emitir nova fatura relativa ao consumo efetivamente 

registrado, nos termos da Resolução n.º 456/2000 da ANEEL. (...) Recurso 

da Ré provido em parte. Recurso do Autor desprovido. (Apelação Cível Nº 

70042139881, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 28/04/2011) Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR 

CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO 

TORNADA DEFINITIVA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO 

PÚBLICO. IRREGULARIDADE NO FATURAMENTO DO CONSUMO MEDIDO 

PERPETRADA POR LONGO PERÍODO. ATO ADMINISTRATIVO REVISADO. 

CULPA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO 

OBSERVADO PELA CONCESSIONÁRIA. AUMENTO ABRUPTO DO VALOR 

FATURADO. DIREITO DE QUESTIONAMENTO DO CONSUMIDOR COM 

VISTAS À COMPROVAÇÃO DE QUE O FATURAMENTO EQUIVALE AO 

REAL CONSUMO. REVISÃO DAS FATURAS EMITIDAS DEPOIS DA 

VERIFICAÇÃO DO ERRO ADMINISTRATIVO QUE SE IMPÕE COM BASE NO 

CONSUMO MÉDIO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DO PERÍODO 

DO FATURAMENTO IRREGULAR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA 

DEMANDANTE QUE NÃO JUSTIFICA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS 

CORRESPONDENTES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível 

Nº 70038823530, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 28/09/2011). Nessa 

esteira, impositiva a revisão das faturas de agosto e setembro/2019, com 

base na legislação, na forma descrita pela Resolução Normativa nº 

414/2010, fazendo-se a média pelos últimos meses anteriores ao período 

reclamado. Dessa forma, considero que a cobrança concernente às 

faturas de agosto e setembro/2016 indevida, por conseguinte, indevida a 

suspensão dos serviços realizada pela Reclamada. Portanto, 

caracterizada a falha na prestação do serviço. Com efeito, a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à 

parte reclamante, isso porque a inclusão indevida de seu nome lhe causou 

transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi 

surpreendido com a deficiente prestação de serviço. O dano moral 

experimentado pela parte Reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: RECURSO INOMINADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

EXCESSIVO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO DO CORTE DE 

ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTE RÉ DE QUE O 

CORTE OCORREU EM RAZÃO DE OUTRO DÉBITO, ÔNUS QUE LHE 

INCUMBIA. ART. 333, INCISO II, DO CPC. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA 

REVELIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO IRREGULAR DE 

SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. Recorre a parte ré da sentença que julgou 

procedente a ação para determinar a restituição, em dobro, dos valores 

pagos excessivamente, bem como para condenar a ré ao pagamento de 

R$ 2.200,00 em razão do equivocado corte de energia, tendo em vista já 

estar o suposto débito adimplido a época do corte. Aduz que a declaração 

da revelia não implica, necessariamente, na procedência da ação e que o 

referido corte de energia ocorreu em razão do inadimplemento da fatura 

com vencimento em 09/02/2013 e não 09/04/2013., como alega o 

recorrido. Alega, ainda, a força obrigatória dos contratos que impõe aos 

tomadores do serviço a obrigação de adimplir as faturas, motivo pelo qual 

estaria ausente o dever de indenizar os danos materiais requeridos. De 

fato, a declaração da revelia não induz, necessariamente à procedência 

da ação, contudo, cabia a parte recorrente a comprovação de suas 

alegações de que o corte de energia elétrica ocorreu em razão de outros 

débitos, nos termos do art. 333, inciso II, do CPC. Não tendo se 

desincumbido deste ônus, impõe-se o reconhecimento da presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor, eis que devidamente 

respaldados em prova documental e testemunhal, que tornam verossímeis 

as alegações autorais. Assim, constatada a irregularidade da suspensão 

no fornecimento do serviço de energia elétrica, eis que presumidamente 

efetuada em razão de débito adimplido, conforme comprovante de 

pagamento de fl. 12, merece ser mantida a sentença que condenou a 

recorrente ao pagamento de R$ 2.200,00 pelos danos morais, 

configurados in re ipsa, em razão do corte de energia elétrica indevido. 

Quantum que se mostra adequado aos parâmetros desta Turma Recursal. 

Por fim, o pagamento em excesso restou devidamente comprovado 

através das faturas e comprovantes de pagamentos juntados às fls.12, 14 

e 15, uma vez que a parte autora adimpliu 3 vezes a cobrança 

relativamente a fatura com vencimento em 09/04/2013. Assim, cabível a 

restituição, em dobro, dos valores pagos em excesso nos termos do art. 

42,§ único do CDC. Logo, mantida a sentença que determinou o pagamento 

de R$ 280,08, a título de restituição do indébito. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005017348, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

24/02/2015) (grifamos) No que pertine aos danos morais, a reparação do 

dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 

1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo 

art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar 

de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 674 de 1000



reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Em relação ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Desse modo, em vista de toda a situação vivenciada pela 

Reclamante, entendo que a condenação da Reclamada na quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) atende as diretrizes acima mencionadas. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, NCPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados RENAN FERNANDO DE SOUZA 

CRISPIM em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A para CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no Id nº 

24488716; DECLARAR a inexigibilidade das faturas referentes aos meses 

de agosto e setembro/2019; para DETERMINAR que a Reclamada proceda 

com a revisão das citadas faturas chegando-se ao cálculo com base na 

Resolução Normativa nº 414/2010; bem como para CONDENAR a 

Reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação. Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei 

nº 9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à 

apreciação do Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012554-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA JULIA ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012554-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANNA JULIA ALMEIDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível alegando a parte 

reclamante ter recebido fatura que não concorda na Unidade Consumidora 

n°. 6/349635-3, por se tratar de fatura referente fatura eventual de 

consumo em que a Reclamada teria detectado irregularidade. Pediu 

provimento antecipatório para que a Reclamada determine a abstenção de 

realizar a suspensão fornecimento de energia e abstenha-se de realizar 

inscrição e seu nome nos serviços de proteção ao crédito, a declaração 

de inexistência do débito ora impugnado, bem como reparação de ordem 

moral. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Não 

merece acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se 

trata de causa complexa que demandaria realização de prova pericial, 

estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde 

da causa. 3. No mérito a demanda é parcialmente procedente. Análise da 

documentação que instrui os autos permite constatar que houve cobrança 

de valor referente à vistoria unilateral pela Reclamada que não encontra 

justificativa plausível à vista da ausência de pressupostos legais para 

realização de mencionada vistoria. Trata-se da fatura no valor de R$ 

1.917,52 (mil e novecentos e dezessete reais e cinquenta e dois 

centavos), com vencimento em 30/09/2019. A demandada, a título de 

argumentação para rebater as alegações do Reclamante, informa que “por 

ocasião de uma inspeção realizada na UC nº 349635-3 no dia 19/03/2019, 

verificou a concessionária que o sistema de medição havia sido 

adulterado, pois o equipamento se encontrava com desvio de energia no 

ramal de ligação, esta realizada por intervenção de terceiros, o que fazia 

com que uma parte do produto consumido não fosse registrada pelo 

aparelho”. A Reclamada alega que agiu nos exatos termos da Resolução 

nº 414/2010 da ANEEL, no entanto, deixou de colacionar aos autos o TOI e 

fotografias da vistoria, conforme estabelece o art. 129 da resolução 

supramencionada, que assim dispõe: Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao 

consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua 

emissão, mediante recibo. § 3o Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.. 

Conforme descrito pelos próprios prepostos da Reclamada, o Reclamante 

não participou da vistoria, inviabilizando, desse modo, o seu direito ao 

contraditório na fase administrativa, especialmente no direito de verificar 

se a irregularidade fora de fato encontrada como alega a Reclamada. A 

omissão em obedecer as regras da Resolução nº 414/2010 (vigente à 

época do fato), que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo 

que regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional 

de Energia Elétrica, macula os procedimentos levados a efeito pela 

Reclamada na exata medida em simplesmente desconsiderar o princípio da 

ampla defesa e do contraditório. Logo, não se pode referendar o 

procedimento levado a efeito pela Reclamada. Para que seja feita a 

cobrança do consumo pretérito e sua devida recuperação é necessário 

que a Reclamada atenda as exigências do regulamento da ANEEL, 

conforme traz a jurisprudência: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO LASTREADA EM PROCEDIMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSERVOU A NORMATIVA DE REGÊNCIA 

(RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR 

PROBANTE. DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL, ao definir procedimento para 

caracterização de irregularidade, estabelece que a distribuidora, nos 

casos em que houver necessidade de retirada do medidor, deve não só 

acondicionar o equipamento em invólucro específico, a ser lacrado no ato 

da retirada, mediante entrega de comprovante ao consumidor ou àquele 

que acompanhar a inspeção, o que foi observado na espécie, mas 

encaminhá-lo, por meio de transporte adequado, para realização de 

avaliação técnica (§ 5º do art. 129), com comunicação ao "consumidor, 

por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado" (§ 7º do art. 129), até porque tal avaliação 

técnica, mesmo que realizada pelo laboratório do fornecedor, há de ser 

implementada com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos 

calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo 

ter certificação na norma da ABNT NBR ISO 9001 (§ 6º do art. 129). 

Conseguinte, ante a ausência, in casu, de comprovação de notificação do 

consumidor na forma do que determina do § 7º do art. 129 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL, evidenciada está a nulidade do 

procedimento de caracterização de irregularidade realizado pelo 

fornecedor, com o que resta fulminada a decorrente recuperação de 

consumo naquele alicerçada. Mesmo que assim não fosse, ad 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 675 de 1000



argumentandum tantum, inviável se mostra a validação da recuperação de 

consumo pretendida pela ré. Isso porque não há, no referido procedimento 

administrativo, nem em qualquer outro elemento de prova carreado aos 

autos, o menor adminículo de prova a revelar os parâmetros utilizados pela 

ré, para - ao adotar o critério insculpido no art. 130, IV, in fine, da 

Resolução 414/2010 da ANEEL - definir as diferenças de energia 

faturadas a menor. Precedentes. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70053833083, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 30/03/2016) (grifei) ENERGIA 

ELÉTRICA. AVARIA NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO 

MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A mera existência de avaria no 

medidor de energia elétrica, por si só, não comprova a mensuração a 

menor do consumo. Para proceder à recuperação de consumo pretérito, é 

indispensável prova de registro a menor do consumo real. 2. A 

configuração do dano moral exige grave ofensa à dignidade da pessoa 

humana. A cobrança indevida não causa, por si só, dano moral. 3. Em se 

tratando de causa em que não há condenação, os honorários 

advocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz. 

Hipótese em que os honorários devem ser mantidos. Negado seguimento 

aos recursos. (TJRS, Apelação Cível nº 70053929949, Rel. Des. Maria 

Isabel de Azevedo Souza, 22ª Câm. Cível, j. em 01.10.2013 Daí a concluir 

que se mostrou acertado o provimento judicial concedido in limine litis, 

porquanto determinativo da obrigação de restabelecimento dos serviços, 

impondo-se a sua confirmação neste ato sentencial. Desse modo, impõe 

acolher o pedido consistente na declaração de inexigibilidade da fatura 

objeto da lide. Pelos motivos alinhavados (desobediência ao que dispõe a 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL), indefiro o pedido contraposto. Por fim, 

não há como albergar o pedido de reparação por danos morais em razão 

da parte autora não ter trazido aos autos qualquer comprovação de que 

teve prejuízos decorrentes da conduta da Reclamada uma vez que a mera 

cobrança, conforme entendimento já pacificado, não gera dever de 

indenizar. O fato alegado não tem o condão de gerar danos morais, não 

passando a situação de mero aborrecimento do cotidiano. Nesse sentido: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO 

CONFORME ART. 557 DO CPC. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO 

CONTRATADO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. A simples cobrança 

de um débito, sem qualquer circunstância outra capaz de causar lesão 

aos direitos personalíssimos da parte autora, ainda que inexistente a 

dívida, não caracteriza dano moral. Situações retratadas na inicial que 

constituem mero contratempo decorrente da vida cotidiana, que não se 

identificam com aquelas situações capazes de gerar dano 

extrapatrimonial. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 

SEGUIMENTO NEGADO. (Apelação Cível Nº 70053458378, Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, 

Julgado em 26/04/2013) Assim sendo, não restaram demonstrados os 

danos morais passíveis de reparação pelos fatos alegados na inicial. 

Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 

373, I. De outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado 

aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da 

jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA 

PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu 

direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal 

ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se 

provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, 

Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) A incidência da Lei 8078/90 traz como possível 

consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis 

as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de 

experiência (CDC, 6º, VIII). Não obstante toda gama de proteção que se 

destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - 

CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o 

mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram 

plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a 

invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não encontra o menor 

sustentáculo nas provas carreadas. Nesse sentido, não restou 

demonstrado pela autora os danos morais sofridos passíveis de 

reparação. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA os pedidos da presente demanda 

ajuizada por ANNA JULIA ALMEIDA DE OLIVEIRA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para 

COFIRMAR a tutela de urgência concedida no Id nº 25123667; para 

DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO da fatura impugnada nestes 

autos, com referência à recuperação de consumo vencimento em 

30/09/2019, no valor de R$ 1.917,52 (mil e novecentos e dezessete reais 

e cinquenta e dois centavos); Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença 

proferida sob homologação do Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá. CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006957-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS MARIA PAES DE BARROS SOBRINHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006957-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: LAIS 

MARIA PAES DE BARROS SOBRINHA Processo nº 

1006957-53.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA referente a quantia de R$ 4.138,29 (quatro mil e 

cento e trinta e oito reais e vinte e nove centavos) referentes a prestação 

de serviços de confecção de álbum, dvd e pôster de formatura. É a suma 

do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. 

Verifica-se que a Reclamada foi citada conforme Id nº 26058341, mas não 

compareceu à audiência de conciliação e não apresentou defesa. Dessa 

forma, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento 

da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a 

contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos 

na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, 

desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos 

existentes nos autos. 3. No mérito a ação é procedente. Alega a 

Reclamante ter pactuado contrato prestação de serviço de confecção de 

álbum, dvd e pôster de formatura com a Reclamada que estaria 

inadimplente na quantia total de R$ 4.138,29 (quatro mil e cento e trinta e 

oito reais e vinte e nove centavos). A Reclamada não apresentou defesa. 

De análise detida aos autos verifico que as alegações da Reclamante 

prosperam em razão dos documentos colacionados no Id nº 23740613, 

onde demonstram a relação jurídica havida entre as partes e a existência 

de débitos em relação ao citado contrato. A Reclamada não apresentou 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da Reclamante 

ônus que lhes competia nos termos do art. 373, II do CPC, motivo pelo qual 

o acolhimento do pedido da Reclamante é medida que se impõe. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME em desfavor de LAIS MARIA PAES DE 

BARROS SOBRINHA, para condenar o Reclamado ao pagamento da 

quantia de R$ 4.138,29 (quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e 

nove centavos), devidamente atualizados pelo IGP-M/FGV, juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento. Deixo de condenar 
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os Reclamados ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à 

apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá. CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011958-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UEBERSON VIEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011958-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: UEBERSON VIEIRA ALVES REQUERIDO: GRUPO AVENIDA 

S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que teve falha na 

prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida de 

seus dados nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de 

R$ 205,73 (duzentos e cinco reais e setenta e três centavos), com 

inclusão em 10/04/2018. Pede a declaração de inexistência do débito 

objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. 

Inexistem preliminares a serem analisadas. 3. A pretensão merece 

procedência. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a 

Reclamante afirma indevido, pois não reconhece a contratação dos 

serviços: tarifa mensal SMS, tarifa SMS notificação e tarifa mensal alerta 

SMS. A Reclamada, por sua vez, afirma que uma falha no sistema gerou o 

aborrecimento ao Reclamante, mas que realizou o estorno dos valores 

cobrados indevidamente e a exclusão dos dados do autor dos serviços de 

proteção ao crédito. Da análise detida aos autos verifico que razão 

assiste ao Reclamante, pois logrou êxito em comprovar que solicitou por 

diversas oportunidades o cancelamento das cobranças relativas à tarifa 

mensal SMS, tarifa SMS notificação e tarifa mensal alerta SMS que jamais 

havia contratado, bem como restou confesso pela Reclamada a falha do 

seu sistema em realizar as citadas cobranças. Por conseguinte, impõe-se 

acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, 

desconstituir a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como em condenar a Reclamada pela falha na prestação de 

serviço perpetrada. A conduta consistente em encaminhar o nome da 

Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por UEBERSON VIEIRA ALVES em desfavor de 

GRUPO AVENIDA S.A para DECLARAR a inexistência do débito objeto da 

lide; para DETERMINAR que a Reclamada se abstenha de incluir o nome do 

Reclamante no serviço de proteção ao crédito pelo débito objeto da lide, 

sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da citação. Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação da Excelentíssima Senhora Doutora 

Juiza de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva 

de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011773-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011773-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WALDIR DA SILVA MIRANDA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível alegando a parte 

reclamante ter recebido as faturas em março, abril, maio, julho e 

agosto/2019 bem acima da média de utilização na matrícula da sua 

residência (nº 30265). Pediu a concessão liminar para o restabelecimento 

dos serviços, inexigibilidade da fatura impugnada e condenação em danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 
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suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Em 

sede preliminar, a reclamada apresenta argumentos alusivos à 

incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. 3. No mérito a 

pretensão é procedente. Pretende a parte autora a inexigibilidade da fatura 

de fornecimento de água, tendo em vista que apresenta aumento abrupto 

e injustificável no que concerne aos meses de março, abril, maio, julho e 

agosto/2019, em razão de constar muito acima dos valores da média antes 

faturada, alegando que não corresponde ao seu consumo. Discorre que 

mesmo com reclamação administrativa não obteve êxito em solucionar, 

sendo obrigada a realizar o parcelamento das faturas para obter a 

religação dos serviços. Com efeito, as faturas de março, abril, maio, julho 

e agosto/2019 estáão muito acima do histórico de consumo da unidade 

consumidora do Reclamante, fazendo-se necessárias sua revisão, com 

base na leitura dos meses anteriores ao período impugnado nos termos da 

legislação vigente, Resolução Normativa nº 05/2012 – AMAES. Em se 

tratando de relação de consumo, e alegando o autor que não consumiu a 

quantidade de água apontada pela concessionária, caberia à ré 

comprovar o ocorrido, mediante a observância do devido processo legal. 

Isto porque em tais situações, verifica-se a ocorrência de fato excepcional 

que justifica a inversão do ônus da prova, consoante doutrina de NELSON 

NERY JUNIOR & ROSA MARIA ANDRADE NERY: “A inversão do ônus da 

prova pode ocorrer em duas situações distintas: a) quando o consumidor 

for hipossuficiente; b) quando for verossímil sua alegação. As hipóteses 

são alternativas, como claramente indica a conjunção ou expressa na 

norma ora comentada. A hipossuficiência respeita tanto à dificuldade 

econômica quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do 

ônus de provar fatos constitutivos de seu direito” (Código de Processo 

Civil Comentado. São Paulo: RT, 4ª ed., 1999, p.1806). No caso, a 

concessionária não trouxe provas de qualquer irregularidade da medição 

do consumo na matrícula de responsabilidade da reclamante. Nessa 

esteira, impositiva a revisão das faturas de março, abril, maio, julho e 

agosto/2019, com base na legislação, na forma descrita pela Resolução 

Normativa nº 05/2012 – AMAES. Destaco que o Reclamante teve o 

serviços suspenso em razão do não pagamento das faturas ora 

questionadas. É evidente que há, nesses casos, falha na prestação do 

serviço, pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do 

serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco da atividade 

que desempenham, o que torna desnecessário discutir possível omissão 

ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista. Nesse ínterim, 

cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o 

dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da 

conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a 

teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito à indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e 

juros legais. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos constantes da inicial de WALDIR DA SILVA MIRANDA em 

desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO para CONFIRMAR a tutela de urgência 

concedida no Id nº 24900446; para DETERMINAR que as faturas relativas 

aos meses de março, abril, maio, julho e agosto/2019 sejam recalculadas 

pela média de consumo dos últimos meses, nos termos da Resolução 

Normativa nº 05/2012 – AMAES, referente à matrícula 30265, bem como 

para que, caso houver, promova a compensação dos valores já 

adimplidos nas faturas subsequentes e CONDENAR a Reclamada a pagar 

à Reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual será 

atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação. Sem condenação 

nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55). Transitada em julgado 

e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Sentença submetida à apreciação e homologação do Exmo. 

Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá. 

CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011181-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011181-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AILTON GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Processo nº: 

1011181-34.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

reclamação cível alegando a parte reclamante ter recebido fatura que não 

concorda, uma vez que sem qualquer justificativa ou alteração de 

consumo na Unidade Consumidora n°. 6/2077892-4, referentes às faturas 

relativas aos meses de maio a setembro/2019 que teriam sofrido aumento 

abrupto. Pediu provimento antecipatório para que a Reclamada abstenha 

de interromper os serviços e abstenha de incluir seu nome no sistema de 

proteção ao crédito, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 
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ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A preliminar de 

incompetência dos juizados especiais não merece acolhimento posto que 

desnecessária a prova técnica agitada pela Reclamada. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada. Superada a preliminar passo à análise 

do mérito da causa. 3. No mérito a pretensão é procedente. De análise da 

documentação que instrui os autos permite constatar que houve cobrança 

de valor que não encontra justificativa plausível à vista do histórico de 

consumo do Reclamante. Com efeito, analisando o histórico de consumo 

da UC da Reclamante observo que mantinha uma média mensal de 30 kWh, 

ou seja, valor bem inferior à média cobrada pela Reclamada de 739 kWh. A 

empresa ré argumenta que o valor cobrado está de acordo com as 

normas que regem a espécie, além de que pelo fato de ser uma 

concessionária sua atuação é regulada por lei e pelos atos normativos do 

Poder Concedente, os quais devem ser estritamente cumpridos por seus 

agentes na prestação dos serviços inerentes à concessão. Assim, todos 

os atos praticados pela requerida são pautados principalmente no principio 

da legalidade do Direito Administrativo, portanto, é evidente de presunção 

de veracidade. Em que pese a argumentação da empresa requerida, certo 

é que houve um aumento abrupto no consumo faturado sem que 

houvesse prova da alteração do consumo. Com efeito, em se tratando de 

relação de consumo, e alegando a Reclamante que não consumiu a 

energia apontada pela concessionária, caberia à ré comprovar o ocorrido, 

mediante a observância do devido processo legal. Isto porque em tais 

situações, verifica-se a ocorrência de fato excepcional que justifica a 

inversão do ônus da prova, consoante doutrina de NELSON NERY JUNIOR 

& ROSA MARIA ANDRADE NERY: “A inversão do ônus da prova pode 

ocorrer em duas situações distintas: a) quando o consumidor for 

hipossuficiente; b) quando for verossímil sua alegação. As hipóteses são 

alternativas, como claramente indica a conjunção ou expressa na norma 

ora comentada. A hipossuficiência respeita tanto à dificuldade econômica 

quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do ônus de 

provar fatos constitutivos de seu direito” (Código de Processo Civil 

Comentado. São Paulo: RT, 4ª ed., 1999, p.1806). Nessa linha de 

raciocínio, considerando que não há comprovação nos autos de qualquer 

prática irregular por parte do autor, e que teria dado ensejo ao aumento do 

consumo nos meses questionados, incumbência que, repita-se, cabia à 

concessionária, há que se concluir que o medidor de consumo estava com 

defeito e não refletia com exatidão o quanto utilizado pelo autor, devendo 

ser revisada a cobrança do débito. No caso, a concessionária não trouxe 

provas de qualquer irregularidade da medição do consumo na unidade 

consumidora de responsabilidade da reclamante. Nessa toada, o 

entendimento majoritário da jurisprudência é no sentido de que em não 

havendo culpa comprovada do usuário, imperiosa se mostra a revisão das 

faturas. Assim, vale transcrever: Ementa: ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO 

ABRUPTO NO CONSUMO FATURADO. HISTÓRICO. ERRO. 

INCONSISTÊNCIA. 1. São nulas as faturas de energia elétrica que não 

refletem o histórico das anteriores e não indicam o consumo medido que 

autorizaria sua cobrança. Hipótese em que não há prova da alteração do 

padrão de consumo nem de avaria no medidor. Tem direito, contudo, a 

concessionária de emitir nova fatura relativa ao consumo efetivamente 

registrado, nos termos da Resolução n.º 456/2000 da ANEEL. (...) Recurso 

da Ré provido em parte. Recurso do Autor desprovido. (Apelação Cível Nº 

70042139881, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 28/04/2011) Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR 

CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO 

TORNADA DEFINITIVA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO 

PÚBLICO. IRREGULARIDADE NO FATURAMENTO DO CONSUMO MEDIDO 

PERPETRADA POR LONGO PERÍODO. ATO ADMINISTRATIVO REVISADO. 

CULPA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO 

OBSERVADO PELA CONCESSIONÁRIA. AUMENTO ABRUPTO DO VALOR 

FATURADO. DIREITO DE QUESTIONAMENTO DO CONSUMIDOR COM 

VISTAS À COMPROVAÇÃO DE QUE O FATURAMENTO EQUIVALE AO 

REAL CONSUMO. REVISÃO DAS FATURAS EMITIDAS DEPOIS DA 

VERIFICAÇÃO DO ERRO ADMINISTRATIVO QUE SE IMPÕE COM BASE NO 

CONSUMO MÉDIO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DO PERÍODO 

DO FATURAMENTO IRREGULAR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA 

DEMANDANTE QUE NÃO JUSTIFICA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS 

CORRESPONDENTES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível 

Nº 70038823530, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 28/09/2011). Nessa 

esteira, impositiva a revisão das faturas relativas aos meses de maio a 

setembro/2019, com base na legislação, na forma descrita pela Resolução 

Normativa nº 414/2010, fazendo-se a média pelos últimos meses 

anteriores ao período reclamado. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487,I, NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

AILTON GONCALVES DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A para CONFIRMAR a tutela de 

urgência concedida no Id nº 24737958 dos autos e para DETERMINAR que 

a Reclamada proceda com a revisão das faturas relativas aos meses de 

maio a setembro/2019, chegando-se ao cálculo com base na Resolução 

Normativa nº 414/2010. Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei 

nº 9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à 

apreciação do Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010209-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA ROSA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010209-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEUSA ROSA DA SILVA SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

falha na prestação de serviço da empresa Reclamada por não realizar a 

expedição de fatura condizente ao consumo da sua Unidade Consumidora 

nº 6/261349-5. Pugnando ao final, pela determinação de realização de 

leitura pela média de consumo de sua unidade consumidora, bem como 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. A preliminar de Incompetência deste Juízo ante a 

necessidade de produção de prova técnica resta afastada, haja vista que 

as provas constantes nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia. Superada a preliminar passo à análise do mérito da causa. 3. 

No mérito a pretensão é improcedente. A Reclamante afirma ser titular da 

UC nº 6/2668962-0. Aduz que se surpreendeu com fatura no importe de 

R$ 3.546,30 (três mil e quinhentos e quarenta e seis reais e trinta 

centavos). Pede a declaração de inexigibilidade da fatura ora questionada 

e reparação por danos morais. A parte Reclamada, por sua vez, nega a 

falha na prestação de serviço aduzindo que as faturas são expedidas de 

acordo com o consumo da unidade consumidora da Reclamante. Narra 

que na data de 11/04/2018 realizou vistoria no imóvel da Reclamante onde 

constatou, por meio de laudo fotográfico, desvio de duas fases no ramal 

de entrada do padrão convencional da UC da autora. Aduz que a vistoria 
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fora devidamente acompanhada e que a cobrança é devida. Assim, afirma 

que inexiste dever de reparação por danos morais. Em análise detida dos 

autos verifico que razão não assiste à Reclamante, pois a Reclamada 

logrou êxito em comprovar que a vistoria realizada em 11/04/2018 ocorreu 

na forma estabelecida pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, com o 

acompanhamento do consumidor e registros fotográficos da adulteração 

encontrada. Percebo, além disso, que a média de consumo após o 

encontro da adulteração aumentou flagrantemente. Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera patrimonial e 

extrapatrimonial. Ademais a parte Autora não se desincumbiu de 

comprovar o fato alegado, ou seja, os danos sofridos e os fatos 

constitutivos de seu direito, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC, não 

havendo como se aceitar a veracidade dos fatos alegados na inicial. 

Assim, não incorreu a Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a 

conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 

8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova 

desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for ela 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Portanto, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quando a pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Nesse sentido: “JECCDF-0035445) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO. 

LAVADORA/SECADORA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NÃO RESOLVIDO PELA 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA. FALTA DE PROVAS QUANTO A OCORRÊNCIA 

DO VÍCIO E DO ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ÔNUS 

PROBANTE DA AUTORA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Não há nenhuma prova nos autos que indique qualquer defeito no 

equipamento comprado pela consumidora ou mesmo a visita de técnico 

que constatasse tal defeito. 2. O ônus de comprovar o fato constitutivo do 

direito recai sobre o autor, conforme intelecção do artigo 333, inciso I, do 

Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% do valor da causa, que no entanto, ficam suspensos por 

ser a mesma beneficiária da Justiça Gratuita. (Processo nº 

2013.07.1.015242-8 (762615), 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Leandro Borges de Figueiredo. unânime, DJe 

10.03.2014).” Não há, portanto, comprovação de falha na prestação do 

serviço por parte da Reclamada. Por outro lado, opino pela improcedência 

do pedido contraposto ante a realização de confissão de dívida e, 

portanto, o parcelamento do débito ora reconhecido como devido. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por NEUSA ROSA DA 

SILVA SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. OPINO, ainda, para REVOGAÇÃO da 

tutela de urgência concedida no ID nº 24737466. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. CAMILA 

SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008344-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CHINAIDER RODRIGUES DE ALMEIDA REQUERIDO: RN 

COMERCIO VAREJISTA S.A S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se 

de reclamação em que a parte autora alega ter adquirido um produto da 

requerida, conforme características descritas na petição inicial, pela 

importância total de R$ 1.148,25 (mil e cento e quarenta e oito reais e vinte 

e cinco centavos), que não teria sido entregue. Pugna pela condenação 

da reclamada em danos morais e a entrega do produto. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Não 

havendo provas a produzir em audiência, autorizado o julgamento 

antecipado da lide na forma do art. 330, I, do CPC. 3. Rejeito ainda a 

preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela reclamada, posto 

que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

Rejeito, igualmente, a preliminar de ilegitimidade passiva, pois conforme 

documento colacionado no Id nº 24072164 o Reclamante adquiriu o bem 

objeto da lide na empresa Reclamada, motivo pelo qual impõe o 

reconhecimento da sua legitimidade para constar no polo passivo da 

demanda. Superadas as preliminares passo à análise do mérito da causa. 

A Reclamante alega que na data de 19/08/2019 adquiriu perante a 

Reclamada um notebook através do pedido nº 36549198, pelo valor total 

de R$ 1.148,25 (mil cento e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), 

mas que até o ajuizamento da ação não fora entregue. A seu turno, a 

demandada apresentou defesa alegando que realizou a entrega do 

produto e que o mero descumprimento contratual não ensejaria dever de 

reparação em danos morais. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provarem o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbindo à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

NCPC. Ademais, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 
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ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ela se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, tendo em vista que nada provou 

nesse sentido deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte 

reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. Logo, tenho que efetivamente houve falha 

na prestação do serviço, na medida em que a reclamada deixou de 

fornecer serviço adequado ao consumidor, especialmente por não ter 

entregado o produto em tempo hábil para sua utilização, devendo ser 

ressaltado que somente fora entregue com a concessão de tutela de 

urgência por este juízo, e após um mês da compra. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada em não efetuar a entrega do produto adquirido pelo 

consumidor. Nesse sentido, verbis: “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO EM SITE DE VENDAS. ATRASO 

INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. DANO MORAL. CABIMENTO. Caso 

em que a parte autora adquiriu um televisor junto ao site de vendas da 

empresa requerida, a qual não entregou o produto em data aprazada bem 

como não deu qualquer justificativa acerca da mora. Dano moral em 

caráter excepcional o qual ultrapassa o mero dissabor. Falha na 

prestação do serviço. Prejuízo in re ipsa. Deram provimento ao recurso. 

Unânime.” (Apelação Cível Nº 70045683448, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 24/11/2011) (grifei). “RECURSO INOMINADO. PRODUTO NÃO 

ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Enseja 

direito à indenização a título de danos morais se restar demonstrado que o 

fornecedor do produto ou serviço agiu com negligência, diante da 

ausência da entrega do produto adquirido pelo consumidor. Mantém-se o 

valor da indenização se foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade 

e proporcionalidade”. (RECURSO INOMINADO Nº 001.2010.046.080-5. 

RECORRENTE: Sociedade Comercial e Importadora Hermes S/A. 

RECORRIDO: Karla Cecília Carvalho de Godoy. Relator Juiz Valmir Alaércio 

dos Santos. Julgado em 15/03/2012). No que pertine aos danos morais, a 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei). 4. Resta, 

pois, quantificar o pedido de reparação moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Cotejados vários fatores, e tendo 

como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão 

ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração 

seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e 

doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento 

do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, 

a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a 

capacidade de absorção por parte da vítima etc. Considerando que os 

autos são carentes de elementos que permitam um exame completo das 

circunstâncias acima mencionadas, orientando-se pelos citados princípios 

de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais). III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para CONFIRMAR a tutela de 

urgência concedida no Id nº 24076891 e para CONDENAR a RN 

COMERCIO VAREJISTA S.A a reparar ao Reclamante, CHINAIDER 

RODRIGUES DE ALMEIDA, em danos morais, na importância de R$ 

1.000,00 (mil reais), atualizados da data do arbitramento pelo IGP-M (FGV), 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês , contados da 

data da citação. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva 

de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010932-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIEL HENRIQUE MOCELIM MAFACIOLLI REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização 

por Danos Morais objetivando a condenação da Reclamada em danos 

morais por interrupção do serviço prestado à sua unidade consumidora 

(matrícula nº 410325-4). Pede ainda, em tutela de urgência, o 

restabelecimento dos serviços, bem como reparação em danos morais e 

materiais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. 

Inexistem preliminares a serem analisadas. 3. No mérito a pretensão é 

procedente em parte. O Reclamante alega ser proprietário de um 

restaurante sob o qual está registrada a matrícula nº 410325-4 junto à 

Reclamada e que na data de 11/09/2019 teve os serviços de 

abastecimento de água interrompidos. Afirma que em razão disso, o 

restaurante fechou na data da interrupção gerando um prejuízo material na 

ordem de R$ 4.213,90 (quatro mil duzentos e treze reais e noventa 

centavos), e danos morais na ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A 

Reclamada, por sua vez, alega que na data de 11/09/2019 ocorreu um 

vazamento de rede na Avenida Miguel Sutil, que teve o rompimento de 

rede de água e que foi submetido a uma manutenção de emergência, 

sendo necessário o rompimento das redes de abastecimento de água, o 

qual fora solucionado no mesmo dia 11/09/2019. Assim, nega o dever de 

reparação em danos materiais e morais. Analisando detidamente os autos 

verifico que razão assiste em parte ao Reclamante, pois a Reclamada não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 681 de 1000



logrou êxito em comprovar a ocorrência do caso fortuito alegado 

(rompimento da rede de água). Ademais, a Reclamada não comprovou, 

igualmente, a negativa do Reclamante em receber caminhão pipa para 

abastecer seu imóvel. Dessa forma, impõe reconhecer a falha na 

prestação de serviço ante a natureza essencial do serviço prestado pela 

Reclamada. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ÁGUA. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REITERADAS 

SUSPENSÕES E INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO. CIDADE DE 

LAJEADO. INTERRUPÇÃO IMOTIVADA NO ABASTECIMENTO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRIVAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE 

CARÁTER ESSENCIAL. DEVER DE PRESTAÇÃO REGULAR E CONTÍNUA. 

ART. 22 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 1.000,00, MAJORADO PARA R$ 

2.000,00. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO DESACOLHIDA, 

UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NÃO PROCESSADA E AGRAVO 

DE INTERNO IMPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ, IMPROVIDO. 

RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR, PROVIDO. SENTENÇA 

REFORMADA NO PONTO.(Recurso Cível, Nº 71008469850, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, 

Julgado em: 30-04-2019) Nesse ínterim, cumpre anotar que o dano moral 

afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta 

imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do 

risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto 

Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, 

prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo 

em vista o fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo 

em massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização 

das relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, 

em um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” 

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, 

Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa 

evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito à indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária e 

juros legais. Por outro lado, melhor sorte não socorre o autor quanto ao 

pedido de reparação em danos materiais (lucros cessantes). A uma 

porque não comprovou a legitimidade ativa, pois o pedido deveria ter sido 

formulado pela pessoa jurídica; a duas, porque não restou comprovado 

que, de fato, o faturamento da empresa consta na ordem pleiteada, já que 

o documento colacionado no ID nº 24676107 não se presta para 

comprovar o faturamento da empresa, que, no caso deveria ser realizado 

por meio de escrituração fiscal. Com tais considerações, é que OPINO pela 

improcedência do pedido de reparação em danos materiais pleiteados. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos 

constantes da inicial de DANIEL HENRIQUE MOCELIM MAFACIOLLI em 

desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual será 

atualizado da data do arbitramento (pelo IGP-M da FGV, e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês da citação. Sem condenação nos ônus da 

sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Sentença submetida à apreciação e homologação do Exmo. Juiz de Direito 

do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá. CAMILA SILVA DE 

SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010646-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELLITON PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. S E 

N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 154,94 (cento 

e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) com inclusão no 

SPC em 13/05/2019. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da 

lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova alegada pela 

Reclamada, por se confundir com o mérito com ele será analisada. Rejeito, 

ainda, a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico 

que a parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários 

para a apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação 

onde fundamenta seu pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma 

indevido. A Reclamada, por sua vez, apenas limita-se a afirmar a 

existência de relação jurídica entre as partes e que o débito é legítimo. 

Contudo, a Reclamada deixou de colacionar aos autos provas que 

demonstrem ao origem do débito negativado. Analisando os autos, verifico 

que a Ré não acostou nenhuma prova hábil a demonstrar que a parte 

autora teria, efetivamente, qualquer relação jurídica consigo que 

justificasse as restrições, mas apenas extrato de faturas unilaterais, as 

quais a jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 
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Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). Dessa forma, 

verifico que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem 

qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação 

específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por conseguinte, 

impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do 

débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao 

crédito. A conduta consistente em encaminhar ou manter o nome da 

Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por WELLITON PEREIRA DE SOUZA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/para DECLARAR a inexistência do débito objeto da 

lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (13/05/2019). 

Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do 

débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito. O não 

cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021591-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEMILLY EVELIN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021591-54.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:KEMILLY EVELIN 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011194-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011194-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA SILVA SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Processo 

nº 1011194-33.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

reclamação cível alegando a parte reclamante ter recebido fatura que não 

concorda, uma vez que sem qualquer justificativa ou alteração de 

consumo na Unidade Consumidora n°. 6/1882253-6, referente às faturas 

dos meses de maio a setembro/2019 que teria sofrido aumento abrupto. 

Requerer a revisão da fatura e reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A preliminar de 

incompetência dos juizados especiais não merece acolhimento posto que 

desnecessária a prova técnica agitada pela Reclamada. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada. Superada a preliminar passo à análise 

do mérito da causa. 3. De análise da documentação que instrui os autos 

permite constatar que houve cobrança de valor que não encontra 

justificativa plausível à vista do histórico de consumo da Reclamante. Com 

efeito, analisando o histórico de consumo da UC da Reclamante observo 

que mantinha uma média mensal de 80 kWh, ou seja, valor bem inferior à 

média cobrada pela Reclamada de 295 kWh. A Reclamada apresentou 

defesa alegando inexistir irregularidades no medidor de consumo da 

unidade consumidora da Reclamante e que, portanto, inexistiria dever de 

revisar a fatura objeto da lide. Certo é que houve um aumento abrupto no 

consumo faturado sem que houvesse prova da alteração do consumo. 

Com efeito, em se tratando de relação de consumo, e alegando a 

Reclamante que não consumiu a energia apontada pela concessionária, 

caberia à ré comprovar o ocorrido, mediante a observância do devido 

processo legal. Isto porque em tais situações, verifica-se a ocorrência de 

fato excepcional que justifica a inversão do ônus da prova, consoante 

doutrina de NELSON NERY JUNIOR & ROSA MARIA ANDRADE NERY: “A 

inversão do ônus da prova pode ocorrer em duas situações distintas: a) 

quando o consumidor for hipossuficiente; b) quando for verossímil sua 

alegação. As hipóteses são alternativas, como claramente indica a 

conjunção ou expressa na norma ora comentada. A hipossuficiência 

respeita tanto à dificuldade econômica quanto à técnica do consumidor em 
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poder desincumbir-se do ônus de provar fatos constitutivos de seu direito” 

(Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 4ª ed., 1999, 

p.1806). Nessa linha de raciocínio, considerando que não há comprovação 

nos autos de qualquer prática irregular por parte do autor, e que teria dado 

ensejo ao aumento do consumo nos meses questionados, incumbência 

que, repita-se, cabia à concessionária, há que se concluir que o medidor 

de consumo estava com defeito e não refletia com exatidão o quanto 

utilizado pelo autor, devendo ser revisada a cobrança do débito. No caso, 

a concessionária não trouxe provas de qualquer irregularidade da 

medição do consumo na unidade consumidora de responsabilidade da 

reclamante. Nessa toada, o entendimento majoritário da jurisprudência é no 

sentido de que em não havendo culpa comprovada do usuário, imperiosa 

se mostra a revisão das faturas. Assim, vale transcrever: Ementa: 

ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO NO CONSUMO FATURADO. 

HISTÓRICO. ERRO. INCONSISTÊNCIA. 1. São nulas as faturas de energia 

elétrica que não refletem o histórico das anteriores e não indicam o 

consumo medido que autorizaria sua cobrança. Hipótese em que não há 

prova da alteração do padrão de consumo nem de avaria no medidor. Tem 

direito, contudo, a concessionária de emitir nova fatura relativa ao 

consumo efetivamente registrado, nos termos da Resolução n.º 456/2000 

da ANEEL. (...) Recurso da Ré provido em parte. Recurso do Autor 

desprovido. (Apelação Cível Nº 70042139881, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, 

Julgado em 28/04/2011) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DO 

FORNECIMENTO DO SERVIÇO TORNADA DEFINITIVA. PRINCÍPIO DA 

CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. IRREGULARIDADE NO 

FATURAMENTO DO CONSUMO MEDIDO PERPETRADA POR LONGO 

PERÍODO. ATO ADMINISTRATIVO REVISADO. CULPA DO USUÁRIO NÃO 

COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELA 

CONCESSIONÁRIA. AUMENTO ABRUPTO DO VALOR FATURADO. DIREITO 

DE QUESTIONAMENTO DO CONSUMIDOR COM VISTAS À 

COMPROVAÇÃO DE QUE O FATURAMENTO EQUIVALE AO REAL 

CONSUMO. REVISÃO DAS FATURAS EMITIDAS DEPOIS DA VERIFICAÇÃO 

DO ERRO ADMINISTRATIVO QUE SE IMPÕE COM BASE NO CONSUMO 

MÉDIO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DO PERÍODO DO 

FATURAMENTO IRREGULAR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA DEMANDANTE 

QUE NÃO JUSTIFICA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS CORRESPONDENTES. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70038823530, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra 

Brisolara Medeiros, Julgado em 28/09/2011). Nessa esteira, impositiva a 

revisão da fatura de maio a setembro/2019, com base na legislação, na 

forma descrita pela Resolução Normativa nº 414/2010, fazendo-se a 

média pelos últimos meses anteriores ao período reclamado. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487,I, NCPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados MARIA APARECIDA SILVA 

SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A para CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no Id nº 

24738436 e para DETERMINAR que a Reclamada proceda com a revisão 

das faturas com referência aos meses de maio à setembro/2019, 

chegando-se ao cálculo com base na Resolução Normativa nº 414/2010. 

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à apreciação do 

Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cuiabá, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009856-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA NONATO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009856-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NOEMIA NONATO FERREIRA REQUERIDO: OI S.A S E N T E 

N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei 

nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR em que a parte reclamante alega que 

teve falha na prestação de serviço por cobrança. Pede a declaração de 

inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação em danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Ante a ausência de preliminares passo à análise do 

mérito da causa. 3. A pretensão merece procedência em parte. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe 

à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

A Reclamante alega que não possuiu relação jurídica com a Reclamada em 

relação ao fornecimento de TV POR ASSINATURA. Narra que passou a 

receber mensagens e ligações cobrando valores que o mesmo 

desconhece. Na contestação a reclamada aduz que não houve falha na 

prestação de serviço, bem como o dever de reparação em danos morais. 

Na oportunidade alegam que se houve fraude, ambas as partes saíram 

prejudicadas, uma vez, que não há provas de que as cobranças 

efetuadas são de fato realizadas por ela. De análise detida aos autos 

verifico que é incontroverso nos autos que a Reclamante não há relação 

jurídica com a Reclamada no que se refere a TV POR ASSINATURA. 

Dessa forma, acolher o pedido para a declaração de inexistência de 

débitos é medida que se impõe. Por outro lado, melhor sorte não acolhe a 

Reclamante quanto ao pedido de reparação em danos morais, vez que a 

situação por ela vivenciada não se afigura capaz de causar danos à sua 

personalidade. Não se está, contudo, dizendo, com isso, que a autora não 

sofreu transtornos e frustração. Reconhece-se que a situação 

atravessada é capaz de ensejar extremo desconforto. Entretanto, não 

alcança o patamar de autêntica lesão a atributo da personalidade, de modo 

a ensejar reparação. Cuida-se, na verdade, de mero aborrecimento 

comum à vida em relação, não indenizável, portanto. Nesse sentido: 

Ementa: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA NA SENTENÇA - INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS INDEFERIDA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE REPERCUSSÃO DERIVADA DA COBRANÇA 

INDEVIDA - MERO DISSABOR QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - SENTENÇA MANTIDA.Apelação improvida.” (SP 

0103143-35.2005.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de 

Julgamento: 02/06/2011, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/06/2011) Ementa: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO 

DE DANOS MORAIS. 1 Consoante a teoria da carga dinâmica da prova, o 

ônus de sua produção deve recair sobre a parte que detiver melhores 

condições de produzi-la, tudo como forma de se alcançar a justiça do 

caso concreto. 2 Não logrando êxito a parte-ré em demonstrar a 

exigibilidade do débito controvertido pela parte-autora, é de rigor seja 

julgado procedente o pedido de desconstituição da dívida. 3 Para a 

caracterização do dano moral, impõe-se seja a parte vítima de uma 

situação tal que a impinja verdadeira dor e sofrimento, sentimentos esses 

capazes de lhe incutir transtorno psicológico de grau relevante ou, no 

mínimo, abalo que exceda a normalidade. O vexame, humilhação ou 

frustração devem interferir de forma intensa no âmago do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, o que 

não se verifica nas circunstâncias, constituindo os fatos que balizam o 

pedido indenizatório em meros dissabores inerentes à situação vivenciada 
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pela partes. APELO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível Nº 

70048125421, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 26/04/2012) Improcedente, 

portanto, o pedido para condenação em danos morais. III – DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos formulados por NOEMIA 

NONATO FERREIRA em desfavor de OI S.A apenas para DECLARAR a 

inexistência do débito objeto da lide. OPINO, por fim, pela REVOGAÇÃO da 

Tutela de urgência concedida no ID. 24403151 dos autos. Sem custas e 

sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011132-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011132-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS ROBERTO RIBEIRO FERREIRA REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a parte reclamante alega que teve falha na prestação de 

serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados 

nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 896,57 

(oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos) com 

inclusão no SCPC em 17/03/2018. Pede a declaração de inexistência do 

débito objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito 

a preliminar de falta de comprovante de residência válido, pois analisando 

os autos verifico que a parte Reclamante apresentou todos os 

documentos necessários para a apreciação do seu pedido. 3. A 

pretensão é improcedente. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. A Reclamada, por sua vez, 

informou que atuou dentro dos limites do exercício regular do seu direito 

de credora. A fim de comprovar a legalidade da negativação, a Reclamada 

trouxe aos autos o áudio onde é pactuado o contrato com a Reclamante, 

cuja as informações fornecidas são semelhantes às apostas nos 

documentos que instruíram a inicial, bem como demonstrou nos autos que 

o débito tem como referência a ausência de pagamento da fatura com 

vencimento em janeiro/2018, conforme doc. Anexo no ID. 26261040. 

Assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os 

referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas 

alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da 

controvérsia. Por outro lado, a Reclamante na impugnação, limitou-se 

apenas a afirmar o desconhecimento do débito. Ora, a parte Reclamante 

deveria, quando da impugnação à contestação rebater os termos da 

contestação, acaso assim entendesse, e para tanto trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus da 

prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que apenas a parte 

demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, 

porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos 

autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreram as Reclamadas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Deixo de condenar 

a Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da 

parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

MARCOS ROBERTO RIBEIRO FERREIRA em desfavor BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A ambos com qualificação nos autos. Deixo de condenar o 

Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003909-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRAAO GUALBERTO NAZARIO (REQUERIDO)

KATE HELLEN DE SOUZA CORREA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003909-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ASSOCIACAO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO 

REQUERIDO: ABRAAO GUALBERTO NAZARIO, KATE HELLEN DE SOUZA 

CORREA 1003909-86.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA de taxa de condomínio, tendo como 

autora CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS em face de ABRAAO 

GUALBERTO NAZARIO e KATE HELLEN DE SOUZA CORREA, 

devidamente qualificados na exordial. A Reclamante alega ser credora de 
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débitos referente a taxa de condomínio do período correspondente a 

outubro/2018 a dezembro/2018 e fevereiro a julho/2019, cuja importância 

atualizada ao momento da distribuição da presente já remontava a 

importância de R$ 2.967,86 (dois mil e novecentos e sessenta e sete reais 

e oitenta e seis centavos), conforme consta da planilha de atualização 

anexa. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Verifica-se que os Reclamados foram 

citados conforme Id 23710244 e 23710260, mas não compareceram à 

audiência de conciliação e não apresentaram defesa. Dessa forma, devem 

ser impostos os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, 

nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia 

da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial. 3. 

No mérito a pretensão é procedente. Pretende a parte reclamante a 

condenação da reclamada ao pagamento das taxas de condomínio que 

deixaram de ser adimplidas segundo o levantamento constante da planilha 

de atualização de débitos (Id nº 22800100). Os Reclamados não 

apresentaram defesa. Analisando detidamente os autos verifico que razão 

assiste à Reclamante ante a demonstração da titularidade dos Reclamados 

quanto ao imóvel objeto da lide, bem como a sua responsabilidade quanto 

às taxas condominiais relativas aos meses de outubro/2018 a 

dezembro/2018 e fevereiro a julho/2019, cuja importância atualizada ao 

momento da distribuição da presente já remontava a importância de R$ 

2.967,86 (dois mil e novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis 

centavos). Dessa forma, é que se impõe o acolhimento do pedido 

formulado na inicial para condenar a Reclamada a proceder ao pagamento 

das taxas de condomínio vencidas conforme pedido na inicial. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I do Estatuto 

Processual Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado pelo 

ASSOCIACAO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO em desfavor de 

ABRAAO GUALBERTO NAZARIO e KATE HELLEN DE SOUZA CORREA 

para condenar a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.967,86 (dois 

mil e novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), 

devidamente atualizados pelo IGP-M/FGV a partir da e juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês contados a partir de cada vencimento. Sem 

custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. CAMILA SILVA DE SOUZA 

Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010185-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010185-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBSON RODRIGUES PEREIRA REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de 

reclamação cível cuja causa de pedir reside na alegação de falha na 

prestação dos serviços fornecidos pela Reclamada. Alega a parte autora 

que mesmo após realizar acordo para pagamento de seus débitos perante 

a Reclamada foi impedida de efetuar a rematrícula. Pugnou por liminar para 

regularização de sua rematrícula e ao final pela condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é 

procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

presente a verossimilhança das alegações autorais e, ainda, a 

hipossuficiência do consumidor, por estes motivos, aplica-se a inversão 

do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Alega a Reclamante que buscou a Reclamada para realizar acordo para 

pagamento de seus débitos, contudo, os termos ofertados eram onerosos 

o que impossibilitava o cumprimento. Assim, aduz que buscou auxílio 

perante o PROCON, sendo que a Reclamada ofertou proposta de acordo 

mediante pagamento de uma entrada no importe de R$ 2.000,00 e o 

restante em 23 parcelas no importe de R$ 872,91 cada, o que foi 

prontamente aceito pelo Autor, que pagou o valor da entrada. Contudo, 

após buscar a Reclamada para realizar a rematrícula foi informado que 

ainda existiam débitos, e que o acordo referia-se à débitos perante a 

Anhanguera. Porém, aduz o Autor que foi enganado, vez que a defesa no 

PROCON foi realizada pela Reclamada. A Reclamada, em sede de defesa, 

alegou que houve um erro sistêmico, sendo que logo após o recebimento 

de intimação da liminar concedida procedeu na regularização, inexistindo 

prejuízos ao Autor capaz de gerar o direito de recebimento de indenização 

por danos morais. No entanto, constato que razão não assiste à 

Reclamada, vez que, conforme bem demonstrado pela parte Autora em 

impugnação, sua rematrícula só foi liberada após a propositura da 

demanda, o que lhe causou prejuízos vez que não conseguiu encaminhar 

as matriculas online. Outrossim, verifica-se que a Reclamante adimpliu com 

sua parte na obrigação e não teve liberado sua matricula por erro da 

Reclamada, o que lhe causou prejuízos. Portanto, resta inconteste a falha 

na prestação dos serviços fornecidos pelas Reclamadas. Quanto ao dano 

moral, cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e 

que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e 

da conduta negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada 

a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). Além do mais, a 

Reclamante, por erro da Reclamada, não teve sua matrícula efetivada, 

causando a negativa de realizar todos os deveres de um aluno perante a 

instituição de ensino, o que demonstram a falha na prestação dos 

serviços, haja vista a possibilidade de perda de um semestre letivo. De 

acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o 

dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade 

de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 
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aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A 

Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma 

eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito a 

indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados. O direito 

à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que 

estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se 

configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, 

causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, 

imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, 

nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, 

na eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, 

indevida será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que 

se dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, 

tal como o caso dos autos. Nenhuma prova é acostada pelo demandado 

de modo a convencer do acerto quanto ao que alega, pois nenhum só 

documento traz de maneira a demonstrar que cumpriu com sua parte na 

avença. Assim, descura a operadora de telefonia de seu dever de 

lealdade, que está vinculada ao princípio da boa-fé, sendo oportuno citar 

Cláudia Lima Marques, que assim define tal princípio: “significa atuação 

refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro 

contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas 

expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, 

sem obstrução, sem qualquer lesão desvantagem excessiva, cooperando 

para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo 

contratual e a realização dos interesses das partes” (Contratos no Código 

de Defesa do Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. O serviço, assim, 

qualifica-se como defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança 

esperada, descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito 

do Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. Por fim, conforme se 

evola dos autos a Reclamada descumpriu a liminar deferida no movimento 

ID 24820197, tendo cumprido a ordem somente após a majoração da multa 

(ID 25134477 – Decisão). Portanto, cabível a condenação da Reclamada 

ao pagamento da multa imposta na decisão de movimento ID 24820197 no 

importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). III - DISPOSITIVO. Posto isso, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por ROBSON RODRIGUES PEREIRA em desfavor a 

UNIC EDUCACIONAL LTDA. para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), atualizados monetariamente com incidência do 

IGP-M/FGV desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por pertinência, TORNO 

DEFINITIVA a liminar deferida nos autos e CONDENO a Reclamada ao 

pagamento da multa imposta na decisão de movimento ID 24820197 no 

importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados monetariamente com 

incidência do IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

ambos desde esta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012117-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012117-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a parte Autora busca 

a revisão de faturas, as quais não concorda com o faturamento. É a suma 

do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Questão que prefere às demais diz com a competência do Juizado 

Especial Cível para processar e julgar a presente demanda. Conforme se 

evola dos autos, a matéria que se constitui como objeto da prova diz 

respeito a alegado faturamento em distonia com o real consumo autoral. A 

parte Autora alega que as faturas a partir de julho/2019 passaram a 

apresentar valores que não condizem com seu faturamento, utilizando 

como base faturamento em outro imóvel. Consigna-se que impossível 

determinar, pelo histórico de consumo autoral, se as faturas realmente 

estão equivocadas, pois após a reclamante mudar de residência, 

constata-se que seu consumo passou a registrar aumento. Ademais, 

importante consignar que os imóveis não possuem a mesma estrutura e as 

mesas instalações elétrica, sendo que a idade das instalações contribuem 

para o aumento de consumo. Portanto, para a solução da lide exigirá a 

realização da prova pericial, porquanto nada obstante se possa, num olhar 

desprovido de técnica reconhecer que as faturas possuem valor elevado, 

impossível determinar se realmente correspondem ou não ao consumo 

autoral ou, até mesmo, determinar o real consumo do Autor. Nesse passo 

impõe render ensejo ao que dispõe o Enunciado 54 do Fonaje, cuja 

redação transcrevo: “A menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material.”. Daí verifico a complexidade se antevê justamente pelo objeto da 

prova, que, in casu, alcançará a prova pericial, inafastável à entrega da 

prestação jurisdicional. III - DISPOSITIVO Assim é que importa dar 

aplicação à norma constante do art. 3º, caput, c/c art. 51, inciso II, ambos 

da Lei nº 9.099/95, de modo que, diante da complexidade inerente à 

causa, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito. Por pertinência, 

revogo a liminar deferida nos autos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011995-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRISTINA DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 
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do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de falha da prestação de serviço 

essencial, eis que a Concessionária, responsável pelo fornecimento de 

energia elétrica, suspendeu os serviços de energia elétrica da UC de 

titularidade da parte Autora mesmo estando adimplente com suas faturas. 

Ao final pugna pela Condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito, a demanda é procedente. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Trata-se de 

demanda em que a parte Autora alega que em 09/09/2019 teve suspenso 

os serviços de energia elétrica de seu imóvel, mesmo estando adimplente 

com suas obrigações. Alega que possuía uma conta inadimplente, que foi 

paga no mesmo dia da suspensão, contudo a notificação da Reclamada 

previa a suspensão somente a partir do dia 19/09/2019. Aduz que entrou 

em contato com a Reclamada, que demorou a restabelecer os serviços. A 

reclamada, por sua vez, em sede de contestação, afirma que não houve 

suspensão dos serviços. Sustenta que, em verdade, houve o 

desfazimento de uma irregularidade, vez que em seu cadastro a UC da 

parte Autora constava desligada por inadimplência desde 20/03/2019, 

enquanto em campo constava ligada, ou seja, foi os serviços foram 

religados à revelia da concessionária. Contudo, verifico que razão não 

assiste a Reclamada, uma vez que, em, que pesem suas alegações, a 

Reclamada continuou a realizar leituras e a emitir faturas, que foram 

adimplidas pela Reclamada. Portanto, quando do desligamento dos 

serviços (09/09/2019), não existiam quaisquer irregularidades na UC da 

parte Autora, sendo indevida a suspensão. Assim, a par da 

responsabilidade objetiva, que, por si só, já impele à inversão do encargo 

probatório, de outra parte também se conjugam tanto a manifesta 

hipossuficiência da reclamante (quer sob o aspecto econômico, quer sob 

o técnico), como a verossimilhança dos fatos que traz a juízo, o que 

conduz à necessidade de facilitar a defesa de seus direitos, mediante a 

inversão do ônus probatório. Consigne-se que a relação que se 

estabelece entre a concessionária de energia elétrica e a parte reclamante 

se qualifica como relação de consumo por força de interpretação 

sistêmica dos comandos insertos nos arts. 2º, 3º e § 1º do Estatuto 

Consumerista, porquanto é consumidor toda pessoa física (ou jurídica) 

que adquire ou utiliza produto (ou serviço) na condição de destinatário, 

final (CDC, Art. 2º), e fornecedor, além da pessoa física,também a pessoa 

jurídica que desenvolve atividade, como no caso, de transformação e 

comercialização de produtos (CDC, Art. 3º), definindo-se como produto 

qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial (na espécie, a energia 

elétrica). Não fora apenas isso, a relação de consumo é inferida a partir 

do preceito contido no art. 22 do mesmo Estatuto, pois, como empresa que 

opera a concessão da distribuição de energia elétrica, estabeleceu o 

legislador determinadas condições a serem observadas, cumprindo à 

reclamada a observância do seguinte comando legal: Art. 22. Os órgãos 

públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou 

sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. Os serviços ou atividades essenciais estão 

relacionados no art. 10 da Lei n. 7783/89, dentre os quais se encontra o 

de energia elétrica, e se definem como os que são indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, entendendo-se 

por essas as que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde 

ou a segurança da população (Lei 7783/89, art. 11, parágrafo único). 

Constituem, na maioria dos casos, serviços públicos cuja prestação é 

feita, ou diretamente pelo Poder Público, ou pelo particular, nesse caso 

sob o regime de concessão ou permissão (CF, art. 175), devendo a lei 

dispor sobre os direitos dos usuários, a política tarifária e a obrigação de 

manter serviço adequado (CF, dispositivo citado, Parágrafo único). Daí por 

que lhe são atribuídas as características de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua 

prestação, e modicidade das tarifas (Lei n. 8987/95, art. 6º, § 1º). Logo, 

carreia-se o encargo probante da requerida comprovar que forneceu o 

serviço a contento ao requerente. Contudo, como se observa das provas 

carreadas aos autos, seja pelas reclamações levadas a cabo pela autora, 

seja pelo dever de expor os fatos conforme a verdade, apenas traz em 

suas alegações argumentos que não devem prosperar, eis que afirma 

somente que não houve a interrupção dos serviços no período informado, 

não colacionando aos autos qualquer ordem de serviço do atendimento às 

reclamações da Autora com a assinatura desta, acostando somente 

documento produzido unilateralmente e de fácil manipulação. Em verdade, 

sequer há precisão de que seja operada a inversão do ônus da prova, 

porquanto a reclamada, como responsável pelo fornecimento de energia 

elétrica, responde independentemente de culpa, por danos causados aos 

consumidores, configurando-se a falta de energia como defeito na 

prestação do serviço. Frise-se que o ônus da prova competia à 

reclamada. Havia, por certo, outros meios de prova para que se 

desincumbisse do encargo de provar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito da parte autora. No entanto, não realizou qualquer 

atividade probatória, o que conduz à procedência do pedido. Com efeito, a 

permanência sem o fornecimento de energia configura situação que gera 

direito à reparação moral. In casu, o dano moral é o damnum in re ipsa (o 

dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo 

de comprovação efetiva do prejuízo. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando os fatos acima expostos e 

orientando-me pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por LUCIANE CRISTINA DA SILVA RONDON para CONDENAR a reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao 

pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, atualizados pelo IGP-M (FGV) a partir data do arbitramento (Súmula 

362/STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

contados da citação. Torno definitiva a liminar deferida nos autos, sem 

imposição de multa. Sem custas e sem honorários, por força do disposto 

no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 
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Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011885-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE SANTANA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA LEIA DA SILVA OAB - MT12164/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM PARTICIPACOES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011885-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEONICE SANTANA DUARTE REQUERIDO: TIM 

PARTICIPACOES S.A Processo 1011885-47.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç 

A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda cujo pedido se trata de rescisão 

contratual, bem como declaração de inexigibilidade de cobrança de multa 

quebra de fidelidade e reparação em dano moral e material. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de 

arguição de questões preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. 

A pretensão é procedente em parte. A Reclamante alega que na data de 

18/06/2019 solicitou a aquisição de um modem para utilização de serviços 

de internet perante a Reclamada, contrato nº GSM 0113916492873. Afirma 

que desde o início da contratação não fora disponível sinal o que gerou 

inúmeras reclamações, conforme protocolos nº 2019730578455, 

2019730599731, 2019730619389, 20197306208040, 2019730648225 e 

2019169826242. Narra que na data de 03/08/2019 solicitou o 

cancelamento dos serviços, porém a Reclamada teria expedido multa por 

rescisão antecipada do contrato (multa fidelidade), bem como procedeu a 

negativação de seus dados nos serviços de proteção ao crédito. A 

Reclamada, por sua vez, alega que os serviços foram devidamente 

prestados à Reclamante, por isso afirma a legalidade na cobrança da 

multa fidelização, bem como na negativação dos dados da autora no 

serviço de proteção ao crédito por ela procedida. Analisando os autos 

verifico que razão assiste à Reclamante, pois logrou êxito em demonstrar 

que somente solicitou o cancelamento dos serviços ante a ausência de 

sinal do serviço contratado junto à Reclamada. Importa destacar que das 

faturas colacionadas aos autos pela própria Reclamada é possível 

verificar que por vários dias a Reclamante restou sem o sinal dos serviços 

demonstrando, portanto, a sua descontinuidade. Desse modo, o 

reconhecimento de falha na prestação de serviço é medida que se impõe. 

Assim sendo, impõe acolher o pedido para a rescisão antecipada do 

contrato. Uma vez reconhecida a falha na prestação de serviço não há se 

falar em cobrança de multa pela rescisão antecipada do contrato, pois a 

falha dá suporte à efetivação da citada rescisão. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TV POR ASSINATURA. AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. ÔNUS QUE RECAÍA SOBRE A RÉ. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS EM RE IPSA. A parte ré pede provimento ao 

recurso para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de 

indenização por danos morais, desconstituindo o débito inscrito em nome 

do autor. Hipótese em que o autor aceitou proposta, via telefone, relativa 

ao serviço "Oi TV", o qual seria gratuito devido a sua fidelidade. Todavia, 

fora tarifado pelo referido serviço, conforme faturas anexadas às fls. 

16-21. Relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art.6º, inciso VIII, do CDC. Logo, cabia à parte ré demonstrar a 

alteração contratual que deu ensejo à cobrança dos valores do referido 

serviço, consoante o art. 333, inciso II, do CPC, o que não ocorreu, bem 

como o efetivo uso do serviço de televisão, porquanto a retirada do 

aparelho ocorreu em 16.09.2014 (fl. 18) e consta fatura com vencimento 

em out/2014 no valor integral da suposta mensalidade. Do mesmo modo é 

incabível a cobrança de multa sobre o cancelamento, o qual ocorreu falha 

na prestação de serviço diante das cobranças de valores excessivos ao 

plano ofertado. Com relação à condenação por danos morais, a inscrição 

indevida do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito gera dano 

moral in re ipsa. Portanto, havendo a demonstração da indevida inscrição 

(fl. 34), é cabível a condenação da parte ré ao pagamento de indenização 

por danos morais. O quantum arbitrado em R$ 7.000,00, não comporta 

redução, pois adequado aos parâmetros utilizados pela Primeira Turma 

Recursal no julgamento de casos análogos. Assim, deve ser mantida a 

sentença recorrida por seus próprios fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005859731, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

26/01/2016) (grifamos) No que concerne aos danos morais verifico 

evidenciado ante a negativação indevida dos seus dados nos serviços de 

proteção ao crédito. De tal modo, restam caracterizados os danos morais, 

não sendo necessária a comprovação da repercussão patrimonial do 

dano, basta a sua ocorrência, conforme orienta o seguinte julgado: O dano 

simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como ser 

provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o 

bastante para justificar a indenização. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback 

- RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493) Assim, 

provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na forma do 

art. 5º, incisos v e x da constituição federal e do art. 944 e seguintes do 

código civil. No que se refere ao quantum da indenização, a melhor 

doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz 

deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem 

deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância 

outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade 

do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do 

ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da 

culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. Assim, no 

caso concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos e 

tendo em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), é 

suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato 

acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com 

a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, 

segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão 

para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco 

signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em 

produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e 

novo atentado." (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Por fim, 

quanto ao pedido de repetição de indébito reputo indevido ante a ausência 

de comprovação do pagamento da multa de fidelização. DISPOSITIVO. Por 

tais considerações, e em consonância com o 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

EM PARTE dos pedidos da presente Reclamação Cível para CONFIRMAR a 

tutela de urgência concedida no Id nº 24968165; assim como para 

DECLARAR a rescisão do contrato pactuado entre as parte e eximir a 

Reclamante do pagamento de multa pela quebra de fidelização; para 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data acrescidos de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da data da citação. Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado 

esta em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Camila Silva de Souza Juíza Leiga 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021598-46.2019.8.11.0001

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 689 de 1000



Parte(s) Polo Ativo:

RUTH SANTOS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021598-46.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RUTH SANTOS 

DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005659-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAYMON CLEMENTE LOPES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1005659-26.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Cuida-se de Ação Indenização por Danos Morais em que a parte 

reclamante alega que teve o fornecimento de energia elétrica por débito 

que afirma ser pretérito. Pugna por tutela de urgência para o 

restabelecimento do serviço e, no mérito, pede reparação de ordem moral. 

É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Inexistem preliminares a serem analisadas. 3. A pretensão 

merece juízo de procedência. O Reclamante alega que no dia 02/09/2019 

foram suspensos os serviços de energia elétrica de sua UC nº 

6/213709-9 em razão de inadimplência quanto às faturas da confissão de 

dívida nº 000116198, que pactuou perante a Reclamada para quitação de 

diversas faturas em aberto. Aduz que por se tratar de confissão de débito 

pretérito a Reclamada não poderia realizar a suspensão dos serviços à 

sua UC. A Reclamada alega que a suspensão dos serviços decorreu da 

inadimplência da Reclamante quanto à fatura eventual de consumo gerada 

a partir da vistoria realizada na data de 17/04/2019, no valor de R$ 

11.332,69 (onze mil e trezentos e trinta e dois reais e sessenta e nove 

centavos), o qual somente fora renegociado, mediante nova confissão de 

dívidas de nº 0227344, após a suspensão ocorrida na data de 02/09/2019. 

Assim, aduz que inexiste dever de reparação por atuar no exercício legal 

do direito de credora. Da análise detida aos autos conclui-se que razão 

assiste ao Reclamante, porém não pela alegação de suspensão por débito 

pretérito já que o débito relativo à confissão de dívida nº 000116198 não 

se trata mais de débito pretérito, mas de débito novo. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FATURAS ATUAIS. INADIMPLÊNCIA. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CABIMENTO. DÍVIDA ATUAL. 

NOTIFICAÇÃO RECONHECIDA PELA USUÁRIA. ART. 6º, § 3º,II, DA LEI 

FEDERAL Nº 8.987/95. ART. 172, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, DA 

ANEEL. Não caracteriza débito pretérito o valor decorrente de confissão 

de dívida não adimplida pelo usuário. Por outro lado, cabível a suspensão 

do fornecimento de energia elétrica relativa a débito atual. Art. 6º, § 3º, II, 

da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 

Precedentes deste Órgão fracionário. Apelação desprovida.(Apelação 

Cível, Nº 70070946918, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 19-06-2017) Porém, razão assiste 

ao Reclamante, pois conforme informado pela Reclamada, a suspensão 

decorreu da inadimplência quanto à fatura de recuperação de consumo 

com vencimento em 30/07/2019, no valor de R$ 11.332,69 (onze mil e 

trezentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos). Ocorre que a 

Ré não comprovou nos autos a notificação prévia do consumidor a 

respeito da citada inadimplência e, consequentemente, da possibilidade de 

suspensão dos serviços, conforme determina a Resolução nº 414/10 da 

ANEEL. Desta feita, não tendo a requerida comprovado a validade, 

legalidade e regularidade na suspensão dos serviços em apreço, 

permanece a reclamada no campo das meras alegações, haja vista que 

não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do 

art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, restando cabível, pois, a condenação pelos danos 

morais sofridos pelo Reclamante. No que tange ao pedido de condenação 

em danos morais, colhe-se dos autos que o autor teve suspenso o 

fornecimento de energia elétrica indevidamente, uma vez que procedido 

sem devia notificação prévia. A suspensão do fornecimento de energia 

elétrica afeta a dignidade da pessoa humana, pois certo é que a vida, nos 

dias de hoje, se torna insalubre sem o gozo desse bem necessário para 

nossa subsistência. Nesse ínterim, cumpre anotar que o caso em tela trata 

de relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má 

prestação de um serviço e da conduta negligente da empresa, 

consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 

a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo 

do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o 

fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em 

massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização das 

relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em 

um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Ademais, ao 

sublinhar o dever de indenizar, está presente a hipótese da 

responsabilidade objetiva, nos termos do que dispõe artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor do serviço responder, 

independentemente da existência de culpa, pelos danos causados em 

virtude da má prestação do serviço contratado. Quanto ao dano 

extrapatrimonial, trata-se de dano que fala por si só, ou seja, é o “damnum 

in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. À míngua de qualquer 

comprovação que infirmasse os fatos narrados na exordial, evidencia-se, 

por conseguinte, a conduta ilícita da reclamada. Resta quantificar o dano 

moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 
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posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que as provas constantes nos, as circunstâncias acima 

mencionadas – a suspensão do serviço por três dias, é que ora se 

estabelece a quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

SAYMON CLEMENTE LOPES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para CONFIRMAR a tutela de urgência 

concedida no Id nº 23744049 dos autos e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante indenização por danos morais no montante de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente com incidência 

do IGP-M/FGV desde a data do arbitramento, mais juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação. Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva 

de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011473-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BARBOSA DE LIMA OAB - MT24226-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011473-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA PAULA DA SILVA GONCALVES REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a 

parte autora alega se indevida, haja vista que quitou seus débitos perante 

a Reclamada antes mesmo da inclusão de seu nome no cadastro restritivo 

de crédito, não possuindo qualquer débito com a Reclamada que justifique 

as negativações de seu nome nos valores R$ 12,45, contrato n.º 

135003534; R$ 14,95, contrato nº. 135003100; R$ 14,95, contrato nº. 

135003099; e R$ 12,45, contrato nº. 135003533; todas inclusas em 

05/04/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos 

que originaram as referidas negativações, bem como indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental. Além do mais, destaco que os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não da 

realização de audiência de instrução e julgamento, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é Procedente. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma estar quitado. Aduz a 

Autora que realizou acordo para quitação de seus débitos, cujo 

pagamento ocorreu em 22/06/2018, não possuindo qualquer débito com a 

Reclamada. A Reclamada, por sua vez, apenas alega que não houve 

abalo suficiente para gerar o direito ao recebimento de indenização por 

danos morais. Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe 

aos autos provas que viessem a comprovar a origem, validade e 

regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se 

descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, 

II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor 

do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome 

da autora em cadastro de negativação Ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome da autora Inscrição 

irregular (...). (3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, 

Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em 

consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de 

serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não 

fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção 

dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por 

si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um 

dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o 

desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre 

outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in 

re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando os fatos expostos alhures e orientando-me pelos citados 

princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por FABIANA SOARES DE 

LIMA em desfavor de UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR para 

DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos 
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morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso. Por pertinência TORNO DEFINITIVA a liminar deferida 

nos autos, sem imposição de multa. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011473-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BARBOSA DE LIMA OAB - MT24226-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011473-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA PAULA DA SILVA GONCALVES REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a 

parte autora alega se indevida, haja vista que quitou seus débitos perante 

a Reclamada antes mesmo da inclusão de seu nome no cadastro restritivo 

de crédito, não possuindo qualquer débito com a Reclamada que justifique 

as negativações de seu nome nos valores R$ 12,45, contrato n.º 

135003534; R$ 14,95, contrato nº. 135003100; R$ 14,95, contrato nº. 

135003099; e R$ 12,45, contrato nº. 135003533; todas inclusas em 

05/04/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos 

que originaram as referidas negativações, bem como indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental. Além do mais, destaco que os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não da 

realização de audiência de instrução e julgamento, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é Procedente. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma estar quitado. Aduz a 

Autora que realizou acordo para quitação de seus débitos, cujo 

pagamento ocorreu em 22/06/2018, não possuindo qualquer débito com a 

Reclamada. A Reclamada, por sua vez, apenas alega que não houve 

abalo suficiente para gerar o direito ao recebimento de indenização por 

danos morais. Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe 

aos autos provas que viessem a comprovar a origem, validade e 

regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se 

descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, 

II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor 

do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome 

da autora em cadastro de negativação Ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome da autora Inscrição 

irregular (...). (3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, 

Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em 

consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de 

serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não 

fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção 

dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por 

si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um 

dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o 

desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre 

outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in 

re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando os fatos expostos alhures e orientando-me pelos citados 

princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por FABIANA SOARES DE 

LIMA em desfavor de UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR para 

DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso. Por pertinência TORNO DEFINITIVA a liminar deferida 

nos autos, sem imposição de multa. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 692 de 1000



artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012015-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SALVINO VICENTE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012015-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SALVINO VICENTE DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a 

parte autora alega ser indevida, uma vez que desconhece qualquer debito 

perante a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor 

R$ 69,78 (sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), inclusa em 

09/08/2018. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em apreço, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Deixo de analisar as preliminares arguidas pela defesa, 

em razão do resultado do julgamento do mérito da demanda, nos termos do 

Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece 

juízo de improcedência Em análise detida dos autos verifico que a parte 

Reclamante apenas colacionou junto a inicial: documentos pessoais, 

declarações, procuração e extrato de negativação, bem como alegou que: 

“desconhece o contrato que resultou na negativação em questão, pois 

jamais utilizou os serviços da operadora Ré, devendo assim, se tratar de 

má-fé da parte Ré ou a fraude” (sic). De outro lado, compulsando os 

documentos juntados com a contestação, constata-se que a parte Autora 

realmente detinha junto à Reclamada a contratação dos serviços de 

telefonia móvel, vez que a defesa está instruída com áudio que comprova 

que a parte Autora aderiu aos serviços, tendo confirmado seus dados 

pessoais, data de nascimento, nome de sua genitora, endereço, dentre 

outros. Anote-se, por derradeiro, que, como os serviços foram utilizados 

pela parte consumidora, conforme relatório acostado pela Reclamada, 

resta configurado a celebração do contrato, caso em que não seria 

hipótese de prática abusiva. Ademais, a parte Reclamante não logrou êxito 

em comprovar que cumpriu com sua obrigação contratual, restando 

inadimplente com as faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e 

março de 2019, cuja soma refere-se ao valor negativado. É que há 

determinadas relações contratuais que prescindem da existência de 

contrato instrumentalizado, ou mesmo de acordo verbalizado, o que ocorre 

em profusão nas relações de consumo que, conforme lição de Rizzatto 

Nunes, “São aquelas em que um comportamento de fato, socialmente 

generalizado, faz com que se aceite a existência de um contrato, ainda 

que ele jamais tenha sido firmado. O contrato é presumido diretamente do 

fato da ação ou comportamento. São, tecnicamente falando, ’relações de 

fato contratuais’ (Curso de Direito do Consumidor, São Paulo, Saraiva,pág. 

669). Outrossim, é cediço que a contratação dos serviços de telefonia em 

muitos dos casos são efetuados contato telefônico. Nesse sentido: 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE 

DEMONSTRADA NOS AUTOS. COBRANÇA REGULAR, PEDIDO 

IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO POR MÁ-FÉ CONFIRMADA. RECURSO 

IMPROCEDENTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004747234 RS, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 10/07/2014, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/07/2014). 

Assim, a cobrança é devida, uma vez que o conjunto probatório acostado 

aos autos é capaz de afastar a possibilidade de fraude. Ora, se houve 

contratação e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é 

devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a 

requerida se restringe ao exercício regular de direito que lhe compete. 

Destaco que os documentos colacionados pela parte Requerida se 

traduzem em provas a socorrer às suas alegações. Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por derradeiro, acolho parcialmente 

o pedido contraposto formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos 

referentes a contratação dos serviços de telefonia móvel, dos quais não 

foram pagos pela parte Reclamante. Assim, cabível a condenação da 

Reclamante ao pagamento do valor de R$ 69,78 (sessenta e nove reais e 

setenta e oito centavos), referente ao débito negativado. Quanto ao 

pedido de condenação à litigância de má-fé formulado por ambas as 

partes, tenho que o pedido não merece prosperar, haja vista que 

inexistentes os requisitos ensejadores de tal penalidade. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por SALVINO VICENTE DE 

ALMEIDA em desfavor de VIVO S/A. Ainda, nos termos do artigo 487, 

inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido 

contraposto formulado pela parte reclamada para CONDENAR a parte 

autora a pagar seu débito pendente no valor R$ 69,78 (sessenta e nove 

reais e setenta e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da data do vencimento, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir da contestação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 
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experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007571-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY GONZAGA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007571-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDINEY GONZAGA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, C/C 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO em que a parte reclamante alega que teve falha 

na prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida 

de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor 

de R$ 774,70 (setecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) 

com inclusão no SCPC em 21/07/2018. Pede a declaração de inexistência 

do débito objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma 

do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Ante a ausência de preliminares passo à análise do mérito da 

causa. 3. A pretensão merece procedência. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. No entanto, 

deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre a existência de 

relação jurídica entre as partes para que se possa analisar a origem do 

débito. Cabe informar, que o áudio juntado pela Reclamada consta apenas 

a voz da atendente, logo, o mesmo na pode ser utilizado como prova de 

relação jurídica. Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por CLAUDINEY GONZAGA DO NASCIMENTO em 

desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A para DECLARAR a 

inexistência do débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

data do evento danoso (21/07/2018). Proceda o Reclamado, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de 

proteção ao crédito (SCPC). O não cumprimento incidirá em multa no valor 

fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva 

de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009296-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA LEMOS FLORES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009296-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KATIA LEMOS FLORES FERREIRA REQUERIDO: 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. S E N T E N Ç A I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que teve 

falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição 

indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito 

no valor de R$ 2.509,10 (dois mil quinhentos e nove reais e dez centavos) 

com inclusão no SPC e Serasa em 07/05/2019. Pede a declaração de 

inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação em danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 
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ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Rejeito a alegação da Reclamante de incompetência do 

juízo por necessidade de realização de perícia grafotécnica, vez que 

verifico que existem nos autos elementos de prova suficientes para o 

deslinde da controvérsia. Rejeito ainda a preliminar de ausência de 

interesse de agir arguida pela reclamada, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão, 

pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 3. A 

pretensão merece procedência. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. A Reclamada, por sua vez, 

apenas limita-se a afirmar a existência de relação jurídica entre as partes 

e que o débito é legítimo. Contudo, a Reclamada deixou de colacionar aos 

autos provas que demonstrem ao origem do débito negativado. Analisando 

os autos, verifico que a Ré não acostou nenhuma prova hábil a 

demonstrar que a parte autora teria, efetivamente, qualquer relação 

jurídica consigo que justificasse as restrições, mas apenas extrato de 

faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já reconheceu que “são 

documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova 

da existência de relação jurídica entre as partes.” ((N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por KATIA LEMOS FLORES FERREIRA em desfavor de 

BANCO BRADESCARD S/A para DECLARAR a inexistência do débito 

objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso 

(07/05/2019). Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito. O não 

cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021601-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADISON FERREIRA DUARTE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021601-98.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ADISON 

FERREIRA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR 

FRANZONI SUZUKI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011194-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011194-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA SILVA SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Processo 

nº 1011194-33.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

reclamação cível alegando a parte reclamante ter recebido fatura que não 

concorda, uma vez que sem qualquer justificativa ou alteração de 

consumo na Unidade Consumidora n°. 6/1882253-6, referente às faturas 

dos meses de maio a setembro/2019 que teria sofrido aumento abrupto. 

Requerer a revisão da fatura e reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 
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ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A preliminar de 

incompetência dos juizados especiais não merece acolhimento posto que 

desnecessária a prova técnica agitada pela Reclamada. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada. Superada a preliminar passo à análise 

do mérito da causa. 3. De análise da documentação que instrui os autos 

permite constatar que houve cobrança de valor que não encontra 

justificativa plausível à vista do histórico de consumo da Reclamante. Com 

efeito, analisando o histórico de consumo da UC da Reclamante observo 

que mantinha uma média mensal de 80 kWh, ou seja, valor bem inferior à 

média cobrada pela Reclamada de 295 kWh. A Reclamada apresentou 

defesa alegando inexistir irregularidades no medidor de consumo da 

unidade consumidora da Reclamante e que, portanto, inexistiria dever de 

revisar a fatura objeto da lide. Certo é que houve um aumento abrupto no 

consumo faturado sem que houvesse prova da alteração do consumo. 

Com efeito, em se tratando de relação de consumo, e alegando a 

Reclamante que não consumiu a energia apontada pela concessionária, 

caberia à ré comprovar o ocorrido, mediante a observância do devido 

processo legal. Isto porque em tais situações, verifica-se a ocorrência de 

fato excepcional que justifica a inversão do ônus da prova, consoante 

doutrina de NELSON NERY JUNIOR & ROSA MARIA ANDRADE NERY: “A 

inversão do ônus da prova pode ocorrer em duas situações distintas: a) 

quando o consumidor for hipossuficiente; b) quando for verossímil sua 

alegação. As hipóteses são alternativas, como claramente indica a 

conjunção ou expressa na norma ora comentada. A hipossuficiência 

respeita tanto à dificuldade econômica quanto à técnica do consumidor em 

poder desincumbir-se do ônus de provar fatos constitutivos de seu direito” 

(Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 4ª ed., 1999, 

p.1806). Nessa linha de raciocínio, considerando que não há comprovação 

nos autos de qualquer prática irregular por parte do autor, e que teria dado 

ensejo ao aumento do consumo nos meses questionados, incumbência 

que, repita-se, cabia à concessionária, há que se concluir que o medidor 

de consumo estava com defeito e não refletia com exatidão o quanto 

utilizado pelo autor, devendo ser revisada a cobrança do débito. No caso, 

a concessionária não trouxe provas de qualquer irregularidade da 

medição do consumo na unidade consumidora de responsabilidade da 

reclamante. Nessa toada, o entendimento majoritário da jurisprudência é no 

sentido de que em não havendo culpa comprovada do usuário, imperiosa 

se mostra a revisão das faturas. Assim, vale transcrever: Ementa: 

ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO NO CONSUMO FATURADO. 

HISTÓRICO. ERRO. INCONSISTÊNCIA. 1. São nulas as faturas de energia 

elétrica que não refletem o histórico das anteriores e não indicam o 

consumo medido que autorizaria sua cobrança. Hipótese em que não há 

prova da alteração do padrão de consumo nem de avaria no medidor. Tem 

direito, contudo, a concessionária de emitir nova fatura relativa ao 

consumo efetivamente registrado, nos termos da Resolução n.º 456/2000 

da ANEEL. (...) Recurso da Ré provido em parte. Recurso do Autor 

desprovido. (Apelação Cível Nº 70042139881, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, 

Julgado em 28/04/2011) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DO 

FORNECIMENTO DO SERVIÇO TORNADA DEFINITIVA. PRINCÍPIO DA 

CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. IRREGULARIDADE NO 

FATURAMENTO DO CONSUMO MEDIDO PERPETRADA POR LONGO 

PERÍODO. ATO ADMINISTRATIVO REVISADO. CULPA DO USUÁRIO NÃO 

COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELA 

CONCESSIONÁRIA. AUMENTO ABRUPTO DO VALOR FATURADO. DIREITO 

DE QUESTIONAMENTO DO CONSUMIDOR COM VISTAS À 

COMPROVAÇÃO DE QUE O FATURAMENTO EQUIVALE AO REAL 

CONSUMO. REVISÃO DAS FATURAS EMITIDAS DEPOIS DA VERIFICAÇÃO 

DO ERRO ADMINISTRATIVO QUE SE IMPÕE COM BASE NO CONSUMO 

MÉDIO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DO PERÍODO DO 

FATURAMENTO IRREGULAR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA DEMANDANTE 

QUE NÃO JUSTIFICA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS CORRESPONDENTES. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70038823530, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra 

Brisolara Medeiros, Julgado em 28/09/2011). Nessa esteira, impositiva a 

revisão da fatura de maio a setembro/2019, com base na legislação, na 

forma descrita pela Resolução Normativa nº 414/2010, fazendo-se a 

média pelos últimos meses anteriores ao período reclamado. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487,I, NCPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados MARIA APARECIDA SILVA 

SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A para CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no Id nº 

24738436 e para DETERMINAR que a Reclamada proceda com a revisão 

das faturas com referência aos meses de maio à setembro/2019, 

chegando-se ao cálculo com base na Resolução Normativa nº 414/2010. 

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à apreciação do 

Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cuiabá, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011039-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011039-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VERONICA DOS SANTOS PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Processo nº 1011039-30.2019.8.11.0001 Reclamantes: Reclamada: S E N 

T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a parte reclamante alega que teve falha na prestação de 

serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados 

nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 101,01 

(cento e um reais e um centavo) com data inclusão pelo SCPC em 

29/07/2019. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a 

parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários para a 

apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação onde 

fundamenta seu pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da análise 

dos documentos acostados na exordial permite constatar que o registro 

dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. No 

entanto, deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre a existência 

de relação jurídica entre as partes para que se possa analisar a origem do 

débito. Analisando os autos, verifico que a Ré não acostou nenhuma 

prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente, qualquer 

relação jurídica consigo que justificasse as restrições, mas apenas telas 

sistêmicas e extrato de faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já 

reconheceu que “são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica entre as partes.” 

((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 
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entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por VERONICA DOS SANTOS PEREIRA em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do débito 

objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso. Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a 

baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC). 

O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010709-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEIDE DE FREITAS BOM JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO FEITOSA DE FREITAS OAB - MT16461-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010709-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCINEIDE DE FREITAS BOM JESUS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Processo 

nº 1010709-33.2019.8.11.0001 SENTENÇA I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de falha na 

prestação de serviço da empresa Reclamada por não realizar a expedição 

de fatura condizente ao consumo da sua Unidade Consumidora nº 

6/2668962-0. Pugnando ao final, pela determinação de realização de 

leitura pela média de consumo de sua unidade consumidora, bem como 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. A preliminar de Incompetência deste Juízo ante a 

necessidade de produção de prova técnica resta afastada, haja vista que 

as provas constantes nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia. 3. No mérito a pretensão é improcedente. A Reclamante 

afirma ser proprietária de imóvel onde fora erguida edificação de Igreja de 

Deus Pentecostal do Brasil que está cadastrada sob a UC nº 6/2668962-0. 

Afirma que os cultos são realizados apenas em dois dias da semana e por 

poucas horas. Aduz que se surpreendeu com fatura no importe de R$ 

1.886,19 (mil e oitocentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos). 

Narra que a Reclamada suspendeu o fornecimento dos serviços 

prestados à sua UC ante a inadimplência da fatura acima mencionada. 

Pede o restabelecimento dos serviços, a declaração de inexigibilidade da 

fatura ora questionada e reparação por danos morais. A parte Reclamada, 

por sua vez, nega a falha na prestação de serviço aduzindo que as 

faturas são expedidas de acordo com o consumo da unidade consumidora 

da Reclamante. Narra que na data de 22/11/2018 realizou vistoria no 

imóvel da Reclamante onde constatou, por meio de laudo fotográfico, a 

adulteração nas cargas e linhas do medidor da UC da autora. Aduz que a 

vistoria fora devidamente acompanhada e que a cobrança é devida. 

Assim, afirma que inexiste dever de reparação por danos morais. Em 

análise detida dos autos verifico que razão não assiste à Reclamante, pois 

a Reclamada logrou êxito em comprovar que a vistoria realizada em 

22/11/2018 ocorreu na forma estabelecida pela Resolução nº 414/2010 da 

ANEEL, com o acompanhamento do consumidor e registros fotográficos 

da adulteração encontrada. Percebo, além disso, que a média de consumo 

após o encontro da adulteração aumentou flagrantemente. Desse modo, 

não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que 

os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera patrimonial e 

extrapatrimonial. Ademais a parte Autora não se desincumbiu de 

comprovar o fato alegado, ou seja, os danos sofridos e os fatos 

constitutivos de seu direito, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC, não 

havendo como se aceitar a veracidade dos fatos alegados na inicial. 

Assim, não incorreu a Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a 

conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 

8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova 

desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for ela 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Portanto, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quando a pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Nesse sentido: “JECCDF-0035445) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR 
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DANOS MORAIS. COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO. 

LAVADORA/SECADORA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NÃO RESOLVIDO PELA 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA. FALTA DE PROVAS QUANTO A OCORRÊNCIA 

DO VÍCIO E DO ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ÔNUS 

PROBANTE DA AUTORA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Não há nenhuma prova nos autos que indique qualquer defeito no 

equipamento comprado pela consumidora ou mesmo a visita de técnico 

que constatasse tal defeito. 2. O ônus de comprovar o fato constitutivo do 

direito recai sobre o autor, conforme intelecção do artigo 333, inciso I, do 

Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% do valor da causa, que no entanto, ficam suspensos por 

ser a mesma beneficiária da Justiça Gratuita. (Processo nº 

2013.07.1.015242-8 (762615), 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Leandro Borges de Figueiredo. unânime, DJe 

10.03.2014).” Não há, portanto, comprovação de falha na prestação do 

serviço por parte da Reclamada. III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por FRANCINEIDE DE FREITAS BOM JESUS em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

OPINO, ainda, pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela 

Reclamada para CONDENAR o Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 

1.886,19 (mil e oitocentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos), 

referente às faturas objeto da lide, devendo esse valor ser atualizado 

monetariamente pelo IGP-M da FGV a partir do vencimento e juros de mora 

de 1% ao mês a contar da data da apresentação da contestação. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível 

de Cuiabá, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013930-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SENHORELE PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013930-24.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: WESLEY SENHORELE PEREIRA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A S 

E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em que a parte reclamante alega que teve 

falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição 

indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito 

no valor de R$ 3.802,56 (três mil oitocentos e dois reais e cinquenta e seis 

centavos) com data inclusão pelo Serasa em 02/04/2019. Pede a 

declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação 

em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Em preliminar a primeira 

Reclamada pleiteia a retificação do polo passiva a fim de constar a 

empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA 

VI - NP, ante a divergência da razão social da empresa ora constante no 

polo passivo da ação. OPINO, pela retificação nos termos pleiteados. 3. A 

pretensão merece procedência em parte. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da primeira Reclamada, por débito que a Reclamante afirma 

indevido. No entanto, deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre 

a existência de relação jurídica entre as partes para que se possa analisar 

a origem do débito. Dessa forma, acolher o pedido para a declaração de 

inexistência de débitos é medida que se impõe. Dessa forma, verifico que 

a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer 

lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o 

que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – 

que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação 

dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e 

juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. A 

conduta consistente em encaminhar ou manter o nome da Reclamante no 

órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige 

reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a 

consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 
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Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM 

PARTE dos pedidos formulados por WESLEY SENHORELE PEREIRA em 

desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPL 

IPANEMA VI – NP para DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide, 

bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil 

reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data do evento danoso. OPINO, por fim, pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por WESLEY SENHORELE PEREIRA 

em desfavor BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ambos com qualificação 

nos autos, tendo em vista a inexistência de participação da reclamada na 

lide. Proceda o primeiro Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a 

baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa). 

O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021615-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LYANDRA ROSA DE CERQUEIRA CALDAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021615-82.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: LYANDRA 

ROSA DE CERQUEIRA CALDAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021623-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CRISTINA DE RESENDE MARQUES SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021623-59.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: JULIANA 

CRISTINA DE RESENDE MARQUES SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021635-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ GABRIELLE RODRIGUES DE MOURA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021635-73.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: BEATRIZ 

GABRIELLE RODRIGUES DE MOURA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007745-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDIR MACHADO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009251-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEI CESAR DOMINGOS (REQUERENTE)

LORENA LUZIA SILVA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

EDELINY KARINE DA SILVA (REQUERENTE)

ELIZIA ANDRELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005055-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARIA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007035-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELANES MARQUES DE TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007630-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNA SEVILLA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA OAB - MT26211/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006836-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLA BOTELHO BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007671-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOADILMA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006941-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES OAB - MT8829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006941-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES OAB - MT8829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021648-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021648-72.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16769 Nr: 1942-24.2007.811.0072

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lima e Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dibox Distribuidora de Produtos Alimentícios 

Breker ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Murelli Ferreira Oliveira 

- OAB:11681/MT, Dalton Adorno Tornavoi - OAB:4729/MT, jose 

eduardo de oliveira figueiredo - OAB:13196, Luzia Angelica Arruda 

Gonçalves - OAB:9802/MT, Tania Benedita Correia - OAB:12179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/MT, Luis Eduardo de Castro Nassif - OAB:11866/MT, 

Rosely Amaral De Souza - OAB:11864/MT

 Procedo à intimação da parte exequente para comparecer nesta 

Secretaria para retirar certidão de habilitação de crédito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012721-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE PORTILHO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012721-20.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME EXECUTADO: 

MICHELE PORTILHO RIBEIRO Vistos. Cuida-se de pedido de penhora online 

nas contas da parte executada, vez que devidamente citado, não efetuou 

o pagamento da dívida. Assim, DEFIRO o pedido para, na hipótese de 

serem encontrados valores em nome do executado, determinar ao Banco 

Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia 

indicada. Efetivado o bloqueio proceda-se à transferência dos valores 

para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. 

Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da CNGC/MT. Sendo 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, estes deverão ser, desde 

logo, liberados. Sendo positiva a diligência, nos termos do que dispõe o 

art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução (art. 52, IX). Sendo negativa ou parcial a 

diligência, intime-se a parte exequente para, no prazo de cinco dias, 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção e expedição de 

certidão de dívida. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012698-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILMA CONCEICAO RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012698-74.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 EXECUTADO: NILMA 

CONCEICAO RONDON Vistos. Cuida-se de pedido de penhora online nas 

contas da parte executada, vez que devidamente citado, não efetuou o 

pagamento da dívida. Assim, DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem 

encontrados valores em nome do executado, determinar ao Banco Central 

do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada. 

Efetivado o bloqueio proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. Dispenso a 

lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema 

BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da CNGC/MT. Sendo 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, estes deverão ser, desde 

logo, liberados. Sendo positiva a diligência, nos termos do que dispõe o 

art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução (art. 52, IX). Sendo negativa ou parcial a 

diligência, intime-se a parte exequente para, no prazo de cinco dias, 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção e expedição de 

certidão de dívida. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021443-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES OAB - MT8829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021443-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEANDRO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – O pedido de tutela 

de urgência consistente na suspensão da cobrança levada a efeito pela 

reclamada em razão de débito que sustenta existir em desfavor da parte 

reclamante pelo fato de que a sua Unidade Consumidora estaria 

registrando quantidade inferior àquela efetivamente consumida deve ser 

deferido. Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Exame perfunctório da documentação acostada com a peça 

inicial permite constatar que pretende a reclamada receber valor que 

indica como sendo a diferença de consumo, porquanto em vistoria 

realizada no aparelho de medição, segundo indica a fatura carreada aos 

autos, há o débito no valor de R$ 25.512,98 (vinte e cinco mil quinhentos e 

doze reais e noventa e oito centavos). A par disso, é cediço que vistorias 

levadas a efeito pela reclamada, e realizadas de forma unilateral, sem a 

presença da parte interessada e a revelia de órgãos administrativos 

isentos, não possuem validez porquanto não se revestem da necessária 

imparcialidade, de modo que não se prestam para estribar a cobrança de 

faturas cujos valores não há como serem impugnados. Se de um lado há 

em profusão notícias da existência de ligações clandestinas e de 

adulteração de padrões de aferição do fornecimento de energia, de outro 

deve haver um mínimo ético na conduta da demandada, haja vista que o 

procedimento por ela adotado desnatura a prova de que está ocorrendo 

situação irregular na determinada unidade consumidora. De fato, a 

providência adotada pela reclamada impede de concluir se houve registro 

a menor da energia consumida por defeito no medidor, ou, ao invés, se 

teria havido “engenho e arte” do consumidor. Contudo, a vista da situação 

posta, resta claro que o reclamante, consumidor, não pode ser 

prejudicado pela conduta temerária adotada pela concessionária 

requerida. Eis a plausibilidade do alegado. O receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação decorre da possibilidade de vir a ter seu nome incluso 

no rol de inadimplentes em razão de débito que contesta judicialmente, eis 

que originado de conduta unilateral da requerida, bem assim, a própria 

natureza do serviço prestado não permite dúvidas de que o fornecimento 

de energia elétrica se constitui, em serviço essencial (Lei nº 7783/89, art. 

10, inciso I) e a sua suspensão atingirá o demandante de forma assaz 

deletéria. Ora, frente a tal quadro provocado por ato próprio da reclamada, 

mostra-se impositivo o deferimento do pedido. Posto isso, com fulcro no 

art. 300 do Código de Processo Civil, CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA 

para (1º) SUSPENDER a exigibilidade do débito apontado pela requerida em 

desfavor da requerente no montante de R$ 25.512,98 (vinte e cinco mil 

quinhentos e doze reais e noventa e oito centavos); (2º) que se 

ABSTENHA de promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

junto à UC nº 6/328550-9; e (3º) que se ABSTENHA de promover a 

inclusão dos dados do titular/responsável pela UC nº 6/328550-9 nos 

cadastros de proteção ao crédito. Para caso de recalcitrância fixo multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais) com reversão à reclamante. II – 

Já designada sessão de conciliação, cite-se. Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. Intimem-se. 

Cumpra-se em regime de plantão. Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021443-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES OAB - MT8829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021443-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEANDRO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 
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MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – O pedido de tutela 

de urgência consistente na suspensão da cobrança levada a efeito pela 

reclamada em razão de débito que sustenta existir em desfavor da parte 

reclamante pelo fato de que a sua Unidade Consumidora estaria 

registrando quantidade inferior àquela efetivamente consumida deve ser 

deferido. Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Exame perfunctório da documentação acostada com a peça 

inicial permite constatar que pretende a reclamada receber valor que 

indica como sendo a diferença de consumo, porquanto em vistoria 

realizada no aparelho de medição, segundo indica a fatura carreada aos 

autos, há o débito no valor de R$ 25.512,98 (vinte e cinco mil quinhentos e 

doze reais e noventa e oito centavos). A par disso, é cediço que vistorias 

levadas a efeito pela reclamada, e realizadas de forma unilateral, sem a 

presença da parte interessada e a revelia de órgãos administrativos 

isentos, não possuem validez porquanto não se revestem da necessária 

imparcialidade, de modo que não se prestam para estribar a cobrança de 

faturas cujos valores não há como serem impugnados. Se de um lado há 

em profusão notícias da existência de ligações clandestinas e de 

adulteração de padrões de aferição do fornecimento de energia, de outro 

deve haver um mínimo ético na conduta da demandada, haja vista que o 

procedimento por ela adotado desnatura a prova de que está ocorrendo 

situação irregular na determinada unidade consumidora. De fato, a 

providência adotada pela reclamada impede de concluir se houve registro 

a menor da energia consumida por defeito no medidor, ou, ao invés, se 

teria havido “engenho e arte” do consumidor. Contudo, a vista da situação 

posta, resta claro que o reclamante, consumidor, não pode ser 

prejudicado pela conduta temerária adotada pela concessionária 

requerida. Eis a plausibilidade do alegado. O receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação decorre da possibilidade de vir a ter seu nome incluso 

no rol de inadimplentes em razão de débito que contesta judicialmente, eis 

que originado de conduta unilateral da requerida, bem assim, a própria 

natureza do serviço prestado não permite dúvidas de que o fornecimento 

de energia elétrica se constitui, em serviço essencial (Lei nº 7783/89, art. 

10, inciso I) e a sua suspensão atingirá o demandante de forma assaz 

deletéria. Ora, frente a tal quadro provocado por ato próprio da reclamada, 

mostra-se impositivo o deferimento do pedido. Posto isso, com fulcro no 

art. 300 do Código de Processo Civil, CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA 

para (1º) SUSPENDER a exigibilidade do débito apontado pela requerida em 

desfavor da requerente no montante de R$ 25.512,98 (vinte e cinco mil 

quinhentos e doze reais e noventa e oito centavos); (2º) que se 

ABSTENHA de promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

junto à UC nº 6/328550-9; e (3º) que se ABSTENHA de promover a 

inclusão dos dados do titular/responsável pela UC nº 6/328550-9 nos 

cadastros de proteção ao crédito. Para caso de recalcitrância fixo multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais) com reversão à reclamante. II – 

Já designada sessão de conciliação, cite-se. Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. Intimem-se. 

Cumpra-se em regime de plantão. Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021502-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BENEDITA DE MORAES CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021502-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALICE BENEDITA DE MORAES CASTRO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se 

de “AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

LIMINAR” na qual pretende a parte reclamante a concessão da tutela de 

urgência para o fim de suspender a exigibilidade da fatura referente ao 

mês de novembro/2019 que acusa valor acima da sua média de consumo, 

bem assim que se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em sua UC. Defiro a concessão da medida. A parte 

colaciona aos autos o histórico de consumo que aponta a existência das 

faturas objeto da demanda cujos valores apontam significativa diferença 

entre os meses objeto da demanda e outros, fato que embora não sirva 

para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma divergência repentina na 

média de consumo da parte reclamante. Tendo em vista o fato de que a 

parte reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar solução ao conflito 

de interesses, entendo que está amparado em situação bastante para lhe 

apontar boa-fé, fato que permite a concessão da medida. Vale ainda 

observar a caracterização do serviço de fornecimento de energia elétrica 

como serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), 

bem como pela própria norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único 

do CDC é de se anotar como regra a continuidade dos serviços tidos como 

essenciais. Por tais argumentos é que entendo prudente determinar à 

reclamada que SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia 

elétrica à residência da parte reclamante (UC nº 6/350925-4). DEFIRO 

ainda a suspensão da cobrança das faturas objeto da demanda 

(novembro/2019), bem assim determino que a parte reclamada SE 

ABSTENHA de promover a inclusão dos dados da parte reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito. Fixo, na hipótese de descumprimento da 

medida, multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Registre-se que a 

presente decisão não exime a parte reclamante de manter a regularidade 

dos pagamentos das demais faturas relativas ao consumo de energia 

elétrica em sua UC. II- Já designada sessão de conciliação, cite-se e 

intime-se. Determino que o mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO 

COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem 

apresentado inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter 

acesso a documentos dos autos que se apresentam relevantes ao 

cumprimento da ordem judicial. Cumpra-se em regime de plantão. Cuiabá, 

18 de dezembro de 2019. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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Processo Número: 1021502-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BENEDITA DE MORAES CASTRO (REQUERENTE)
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(ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021502-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALICE BENEDITA DE MORAES CASTRO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se 

de “AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

LIMINAR” na qual pretende a parte reclamante a concessão da tutela de 

urgência para o fim de suspender a exigibilidade da fatura referente ao 

mês de novembro/2019 que acusa valor acima da sua média de consumo, 

bem assim que se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em sua UC. Defiro a concessão da medida. A parte 

colaciona aos autos o histórico de consumo que aponta a existência das 

faturas objeto da demanda cujos valores apontam significativa diferença 

entre os meses objeto da demanda e outros, fato que embora não sirva 

para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma divergência repentina na 

média de consumo da parte reclamante. Tendo em vista o fato de que a 

parte reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar solução ao conflito 

de interesses, entendo que está amparado em situação bastante para lhe 

apontar boa-fé, fato que permite a concessão da medida. Vale ainda 

observar a caracterização do serviço de fornecimento de energia elétrica 

como serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), 

bem como pela própria norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único 

do CDC é de se anotar como regra a continuidade dos serviços tidos como 

essenciais. Por tais argumentos é que entendo prudente determinar à 
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reclamada que SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia 

elétrica à residência da parte reclamante (UC nº 6/350925-4). DEFIRO 

ainda a suspensão da cobrança das faturas objeto da demanda 

(novembro/2019), bem assim determino que a parte reclamada SE 

ABSTENHA de promover a inclusão dos dados da parte reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito. Fixo, na hipótese de descumprimento da 

medida, multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Registre-se que a 

presente decisão não exime a parte reclamante de manter a regularidade 

dos pagamentos das demais faturas relativas ao consumo de energia 

elétrica em sua UC. II- Já designada sessão de conciliação, cite-se e 

intime-se. Determino que o mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO 

COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem 

apresentado inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter 

acesso a documentos dos autos que se apresentam relevantes ao 

cumprimento da ordem judicial. Cumpra-se em regime de plantão. Cuiabá, 

18 de dezembro de 2019. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003331-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003331-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEJAIR BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte 

Embargante alega omissão. Os embargos foram interpostos dentro do 

prazo previsto no art. 1.023, do CPC. É o breve relatório. Decido. É de se 

observar que, em regra, somente é possível conferir caráter modificativo 

aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre questão 

debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e o 

manifesto equívoco do julgador, o que não ocorreu nesse caso específico 

da sentença ora questionada. Imperativo declarar que os presentes 

embargos são manifestamente protelatórios, porquanto, não objetivam 

aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista que o meio impugnativo ora 

manejado busca, tão só, modificar o entendimento declinado pelo 

Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se compadece 

com o recurso manejado. Deste modo, restando evidenciada a inexistência 

de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a impertinência 

do recurso é manifesta. Ante o exposto, CONHEÇO do presente Embargos 

de Declaração, e REJEITO-OS, mantendo incólume a sentença que consta 

no ID. 26229311. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007286-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE MENDES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007286-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTHIANE MENDES DE MATOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte Embargante 

alega omissão, pleiteando efeito modificativo. A parte contrária manifesta 

quanto aos embargos de declaração, conforme consta no ID. 27415613. 

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC. É o breve relatório. Decido. É de se observar que, em regra, somente 

é possível conferir caráter modificativo aos declaratórios, se existente 

omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente 

demonstrada a contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não 

ocorreu nesse caso específico da sentença ora questionada. Imperativo 

declarar que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, 

porquanto, não objetivam aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista 

que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o 

entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, 

o que não se compadece com o recurso manejado. Deste modo, restando 

evidenciada a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 

1.022 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

CONHEÇO do presente Embargos de Declaração, e REJEITO-OS, 

mantendo incólume a sentença que consta no ID. 26489402. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006895-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ALVARENGA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006895-13.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SILVIA ALVARENGA NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte Embargante alega 

omissão. Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 

1.023, do CPC. É o breve relatório. Decido. É de se observar que, em 

regra, somente é possível conferir caráter modificativo aos declaratórios, 

se existente omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou 

devidamente demonstrada a contradição e o manifesto equívoco do 

julgador, o que não ocorreu nesse caso específico da sentença ora 

questionada. Imperativo declarar que os presentes embargos são 

manifestamente protelatórios, porquanto, não objetivam aclarar ou a 

integrar a decisão, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado 

busca, tão só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca 

da matéria ora impugnada, o que não se compadece com o recurso 

manejado. Deste modo, restando evidenciada a inexistência de quaisquer 

dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta. Ante o exposto, CONHEÇO do presente Embargos de 

Declaração, e REJEITO-OS, mantendo incólume a sentença que consta no 

ID. 26610538. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002957-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLLAYNNY KATHYLLY ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002957-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KAROLLAYNNY KATHYLLY ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração em 

que a parte Embargante alega contradição, pleiteando efeito modificativo. 

A parte contrária manifesta quanto aos embargos de declaração, 

conforme consta no ID. 27349435. Os embargos foram interpostos dentro 

do prazo previsto no art. 1.023, do CPC. É o breve relatório. Decido. É de 

se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que não ocorreu nesse caso 
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específico da sentença ora questionada. Imperativo declarar que os 

presentes embargos são manifestamente protelatórios, porquanto, não 

objetivam aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista que o meio 

impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Deste modo, restando evidenciada a 

inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a 

impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, CONHEÇO do 

presente Embargos de Declaração, e REJEITO-OS, mantendo incólume a 

sentença que consta no ID. 25572411. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020192-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MADERAL COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 

- EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AD DIALETO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA (REQUERIDO)

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

PROCESSO: 1020192-87.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: MADERAL 

COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

RECLAMADO(A): CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE 

PAGAMENTO S.A. e outros D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar 

formulado pela parte reclamante na qual pretende ter excluído seus dados 

do cadastro de inadimplentes. O pleito vai indeferido. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos 

não se colhe a presença do requisito consistente no periculum in mora, 

porquanto a anotação registra data de inclusão longínqua, fato que permite 

verificar que a parte já convivia com a mencionada restrição, nada se 

verificando dos autos que permita inferir a alegada urgência para a 

concessão da medida. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada em razão 

da ausência dos elementos indispensáveis à concessão da medida liminar. 

II- Proceda-se à exclusão da empresa SEM PARAR EXPRESS (CNPJ: 

11.174.561/0001-23) do pólo passivo. III- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de dezembro de 

2019. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020821-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE NASCIMENTO CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GONCALVES OAB - MT13659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020821-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FELIPE NASCIMENTO CANDIDO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – O pedido de tutela 

de urgência consistente na suspensão das cobranças levadas a efeito 

pela reclamada em razão de débitos que sustenta existir em desfavor da 

parte reclamante pelo fato de que a sua Unidade Consumidora estaria 

registrando quantidade inferior àquela efetivamente consumida deve ser 

deferido. Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Exame perfunctório da documentação acostada com a peça 

inicial permite constatar que pretende a reclamada receber valores que 

indica como sendo a diferença de consumo, porquanto em vistoria 

realizada no aparelho de medição, segundo indicam as faturas carreadas 

aos autos, há os débitos nos valores de R$ 4.017,60 (quatro mil e 

dezessete reais e sessenta centavos) e de R$ 5.356,38 (cinco mil e 

trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos). A par disso, é 

cediço que vistorias levadas a efeito pela reclamada, e realizadas de 

forma unilateral, sem a presença da parte interessada e a revelia de 

órgãos administrativos isentos, não possuem validez porquanto não se 

revestem da necessária imparcialidade, de modo que não se prestam para 

estribar a cobrança de faturas cujos valores não há como serem 

impugnados. Se de um lado há em profusão notícias da existência de 

ligações clandestinas e de adulteração de padrões de aferição do 

fornecimento de energia, de outro deve haver um mínimo ético na conduta 

da demandada, haja vista que o procedimento por ela adotado desnatura a 

prova de que está ocorrendo situação irregular na determinada unidade 

consumidora. De fato, a providência adotada pela reclamada impede de 

concluir se houve registro a menor da energia consumida por defeito no 

medidor, ou, ao invés, se teria havido “engenho e arte” do consumidor. 

Contudo, a vista da situação posta, resta claro que o reclamante, 

consumidor, não pode ser prejudicado pela conduta temerária adotada 

pela concessionária requerida. Eis a plausibilidade do alegado. O receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação decorre da possibilidade de vir a 

ter seu nome incluso no rol de inadimplentes em razão de débito que 

contesta judicialmente, eis que originado de conduta unilateral da 

requerida, bem assim, a própria natureza do serviço prestado não permite 

dúvidas de que o fornecimento de energia elétrica se constitui, em serviço 

essencial (Lei nº 7783/89, art. 10, inciso I) e a sua suspensão atingirá o 

demandante de forma assaz deletéria. Ora, frente a tal quadro provocado 

por ato próprio da reclamada, mostra-se impositivo o deferimento do 

pedido. Posto isso, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, 

CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA para (1º) SUSPENDER a exigibilidade 

dos débitos apontados pela requerida em desfavor da requerente no 

montante de R$ 4.017,60 (quatro mil e dezessete reais e sessenta 

centavos) e de R$ 5.356,38 (cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais 

e trinta e oito centavos); (2º) que se ABSTENHA de promover a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica junto à UC nº 6/342279-7; 

e (3º) que se ABSTENHA de promover a inclusão dos dados do 

titular/responsável pela UC nº 6/342279-7 nos cadastros de proteção ao 

crédito. Para caso de recalcitrância fixo multa no importe de R$3.000,00 

(três mil reais) com reversão à reclamante. II – Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Determino que o mandado de citação/intimação SEJA 

INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe 

tem apresentado inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter 

acesso a documentos dos autos que se apresentam relevantes ao 

cumprimento da ordem judicial. Intimem-se. Cumpra-se em regime de 

plantão. Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021486-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL QUEIROZ DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021486-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOEL QUEIROZ DE FRANCA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Cuida-se de 

demanda na qual a parte reclamante postula a concessão de medida 

liminar para o fim de restabelecer o serviço de fornecimento de energia 

elétrica. Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano. O primeiro requisito vem 

atestado pelo obstáculo à utilização do serviço em razão de ato que não 

se pode atribuir à reclamante. Ocorre que o serviço restou inoperante, 

sem que tenha havido solicitação pelo consumidor e bem assim, pelo que 
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se vislumbra, a princípio, ante a inexistência de débitos. O perigo de dano 

se traduz na permanência da inoperação do serviço, sem que para tanto 

tenha dado causa a reclamante. Tal fato resta bastante para apontar que 

o indeferimento da medida é que poderá vir a causar danos irreparáveis à 

parte. Vale ainda observar a caracterização do serviço de fornecimento 

de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da 

Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no art. 22, caput e 

parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a continuidade dos 

serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é que entendo 

prudente determinar à reclamada que RESTABELEÇA o serviço de 

fornecimento de energia elétrica à residência da parte reclamante (UC nº 

6/251777-9) Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) horas. Deverá o Sr. 

Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em que encerrada a 

diligência. Fixo, para a hipótese de descumprimento da medida multa no 

importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se em regime de plantão, fazendo constar a 

presente decisão no mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021366-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CESAR CARTANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021366-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAURICIO CESAR CARTANA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Cuida-se de RECLAMAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C.C PEDIDO DE LIMINAR 

PARA ABSTENÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA na qual busca a reclamante que seja a reclamada compelida a 

suspender as faturas dos meses de novembro e dezembro e a 

suspensão do corte de energia. Passo análise da liminar. Com efeito, para 

a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se colhe dos autos a 

parte reclamante sustenta que esta sendo cobrada abusivamente, 

anexando faturas e o seu histórico de consumo para comprovar o 

alegado. Ocorre que não consta dos autos qualquer comprovação de que 

esta sendo cobrado por serviço não utilizado, podendo ser observado que 

o consumo se manteve, não dando causa a uma cobrança abusiva. Posto 

isso é que entendo não estarem presentes os requisitos ensejadores da 

medida liminar pleiteada. Oportuno registrar que ainda que se possa 

vislumbrar a presença de perigo de dano, tal por si só não é suficiente à 

concessão da tutela de urgência se a ele não se somar a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Posto isso, 

INDEFIRO a liminar vindicada em razão da ausência dos elementos 

indispensáveis à concessão da medida liminar. Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020932-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA OAB - MT26092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020932-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos, Cuida-se 

de pedido liminar formulado por GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA na 

qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito 

sob o argumento de que o débito apontado pela parte reclamada 

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT registrado no rol 

de inadimplentes é inexistente. Passo análise da liminar. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos, 

sustenta a parte que o débito não existe, uma vez que, o Fies fazia os 

adimplementos das mensalidades. Importa ainda considerar que não há 

muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao 

asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SERASA, no valor de R$ 619,97 

(seiscentos e dezenove reais e noventa e sete centavos), com data de 

inclusão de 07/dezembro/2018. Intime-se a reclamada para que promova a 

exclusão da anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o 

que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021527-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021527-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Cuida-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA na qual busca a reclamante que seja a 

reclamada compelida a suspender a fatura do mês de novembro e a 

suspensão do corte de energia. Passo análise da liminar. Com efeito, para 

a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se colhe dos autos a 

parte reclamante sustenta que esta sendo cobrada abusivamente, 

anexando faturas e o seu histórico de consumo para comprovar o 

alegado. Ocorre que não consta dos autos qualquer comprovação de que 

esta sendo cobrado por serviço não utilizado, podendo ser observado que 

o consumo se manteve, não dando causa a uma cobrança abusiva. Posto 

isso é que entendo não estarem presentes os requisitos ensejadores da 

medida liminar pleiteada. Oportuno registrar que ainda que se possa 

vislumbrar a presença de perigo de dano, tal por si só não é suficiente à 

concessão da tutela de urgência se a ele não se somar a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Posto isso, 

INDEFIRO a liminar vindicada em razão da ausência dos elementos 

indispensáveis à concessão da medida liminar. Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 
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Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019629-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019629-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO HENRIQUE BORGES REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado por PAULO HENRIQUE 

BORGES na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de 

proteção ao crédito sob o argumento de que não manteve relação jurídica 

com a parte reclamada TIM CELULAR S/A que desse causa ao débito 

levado à inscrição no rol de inadimplentes. Passo análise da liminar. Com 

efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos 

autos, sustenta a parte que o débito é inexistente, uma vez que não 

possui relação jurídica com a reclamada. Importa ainda considerar que não 

há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, 

ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SERASA, no valor de R$130,02 (cento e 

trinta reais e dois centavos), com data de inclusão de 10/agosto/2019, e 

ao SPC no valor de no valor de R$130,02 (cento e trinta reais e dois 

centavos), com data de inclusão de 20/novembro/2019, ambas do fruto do 

contrato referente ao contrato TFL0163906374668. Intime-se a reclamada 

para que promova a exclusão da anotação lançada em desfavor da parte 

reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, 

para a hipótese de descumprimento da medida multa no importe de 

R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010592-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MANOEL DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010592-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROGERIO MANOEL DA SILVA COSTA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Questão que prefere a análise do mérito diz respeito à 

legitimidade das partes para compor o polo ativo da demanda. Nos termos 

do § 3º do Art. 485 do CPC “o juiz conhecerá de ofício da matéria 

constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”. Dentre os incisos 

elencados destacamos o VI o qual determina a extinção do processo sem 

resolução do mérito caso seja verificada a “ausência de legitimidade ou de 

interesse processual”. No caso dos autos, verifica-se que o Autor informa 

que residirá no imóvel que era de propriedade de sua genitora, o qual 

possui débitos perante à Reclamada. Contudo, não acostou qualquer 

documento que demonstre que o imóvel era de propriedade de sua 

genitora falecida, bem como não comprovou que efetivamente vai residir 

no imóvel. Destaca-se que, se o Autor pretende discutir a legalidade dos 

débitos existentes em nome de sua genitora falecida é certo que não 

possui legitimidade para tal, pois tal legitimidade pertence ao espólio. Aliás, 

no caso dos autos, em análise à certidão de óbito, constata-se que a 

falecida deixou filhos, não sendo o Autor o único herdeiro. Desta forma, 

ante a ausência de comprovação do real usuário dos serviços prestados 

pela Reclamada, vez que o Autor não logrou êxito em demonstrar que 

efetivamente vai utilizar o imóvel em seu nome, tenho que a requerente 

não pode pleitear a religação dos serviços. Diante do exposto, OPINO por 

DECLARAR de ofício a Ilegitimidade ativa da autora, JULGANDO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do artigo 485, VI, 

do Novo Código de Processo Civil. Revogo a liminar deferida nos autos. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO 

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011456-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MENDES DA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011456-80.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: JOAO MENDES DA COSTA REQUERIDO: SDB COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA - ME I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Cuida-se de reclamação em que a causa de pedir reside na alegação de 

falha na prestação de serviço, vez que o Autor alega que foi vítima de 

fraude em caixa eletrônico localizado dentro do estabelecimento comercial 

Reclamado, não tendo recebido qualquer suporte da Reclamada, além de 

ter tido extraviada sua carteira de habilitação pelos prepostos da 

Reclamada. Ao final pugnou pelo determinação de devolução do 

documento, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização pelos supostos danos morais sofridos. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 
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corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as 

preliminares arguidas pela defesa, em razão do resultado do julgamento do 

mérito da demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Improcedente. A parte reclamante relata que em 12/07/2019 se dirigiu ao 

estabelecimento Reclamado para utilização do caixa eletrônico. Contudo, 

ao inserir o cartão no caixa, este travou dentro da máquina, sendo que 

uma mulher ofereceu ajuda para solução do problema. Segue alegando 

que a mulher mostrou um suposto número telefônico da central de 

atendimento do banco, colocado no caixa, assim, ao entrar em contato foi 

solicitado com que o Autor se afastasse do caixa, momento em que a 

mulher retirou seu cartão do caixa eletrônico e evadiu-se do local. Relata 

que buscou auxilio perante os prepostos da Reclamada, que nada fizeram, 

tendo solicitado o registro do circuito de monitoramento à Reclamada. 

Assim, forneceu sua CNH para que fosse registrada o chamado interno, 

contudo a CNH não foi devolvida e os prepostos não souberam informar 

onde a mesma estava, tendo sido extraviado o documento. Por fim, 

sustenta que os fraudadores realizaram transações em seu cartão, porém 

após reclamação em seu banco os valores foram estornados. A 

Reclamada, em sede de defesa, sustenta que o Autor não logrou êxito em 

comprovar o alegado, vez que em seu boletim de ocorrência não 

mencionada qualquer fato relevante, como nome dos funcionários, capaz 

de demonstrar que esteve no estabelecimento e que registrou reclamação. 

Segue alegando que o CFTV do estabelecimento possui ciclo de filmagem, 

excluindo periodicamente as imagens antigas do sistema, sendo 

impossível acostar imagens de fato que ocorreu há quase três meses. 

Aduz, ainda, que o Reclamante não logrou êxito em demonstrar que sua 

CNH foi extraviada por ela. De plano há de se observar que o Autor não 

comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Não há nos autos 

qualquer comprovação de que o Autor esteve no estabelecimento 

comercial da Reclamada utilizando o caixa eletrônico, ou mesmo que 

realizou qualquer reclamação perante a Reclamada. Destaco que o boletim 

de ocorrência acostado pelo Autor é documento unilateral, que não se 

presta a comprovar as alegações do Autor, pois ali são expostas somente 

as alegações do Autor. Ademais, constata-se que, conforme narrado pelo 

Autor, os fatos ocorreram em 12/07/2019, tendo ingressado com a 

presente demanda somente em 09/10/2019, cuja a citação ocorreu 

somente em 14/10/2019, ou seja, há mais de 03 (três) meses do fatos, o 

que torna possível a inexistência de imagens do circuito interno da 

Reclamada, pois, por trata-se de local com fluxo intenso, natural que as 

imagens sejam periodicamente descartadas. A propósito: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. FURTO DE VEÍCULO. APRESENTAÇÃO DAS 

GRAVAÇÕES DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ESTACIONAMENTO. 

MEDIDA PREPARATÓRIA. CABIMENTO. CPC, ART. 844, INC. II. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO DESATENTIDO. FORMALIZAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA 

AR. MEIO IDÔNEO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. INTERESSE 

DE AGIR EVIDENCIADO. "Tem interesse de agir para requerer medida 

cautelar de exibição de documentos aquele que pretende questionar, em 

ação principal a ser ajuizada, as relações jurídicas decorrentes de tais 

documentos." (REsp 659.139/RS). IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE 

SEGURANÇA. DEVER DE EXIBIÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER LEGAL DE 

GUARDA DA GRAVAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. O requerente 

ajuizou a ação cautelar quando já transcorridos mais de três anos da data 

do suposto furto do seu veículo. PRELIMINAR REJEITADA. APELO 

PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70057398067, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 

24-09-2014). Assim, deveria o Autor comprovar que solicitou as imagens 

do CFTV da Reclamada quando da ocorrência dos fatos, o que não 

ocorreu no caso em tela. Portanto, não incorreu a Requerida em ato ilícito, 

que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da 

inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da 

parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 

6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que se destina ao 

consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, 

XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, 

de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua 

sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC 

quanto a pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas 

provas carreadas. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, rejeito a preliminar arguida 

pela defesa e no mérito OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por JOAO MENDES DA COSTA em desfavor de SDB 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO  [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011312-09.2019.8.11.0001
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011312-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVELIN DE MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A 

I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte 

reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por cobrança, 

assim como por inscrição indevida de seus dados nos cadastros de 

proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 113,04 (cento e treze reais 

e quatro centavos) com ocorrência em 26/11/2016. Pede a declaração de 

inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação em danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Rejeito, ainda, a preliminar de prova mínima, pois 

analisando os autos verifico que a parte Reclamante apresentou todos os 

documentos necessários para a apreciação do seu pedido, especialmente 
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o extrato da negativação onde fundamenta seu pedido 3. A pretensão 

merece procedência. Da análise dos documentos acostados na exordial 

permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a 

Reclamante afirma indevido. A Reclamada, por sua vez, apenas limita-se a 

afirmar a existência de relação jurídica entre as partes. Contudo, a 

Reclamada deixou de colacionar aos autos provas que demonstrem ao 

origem do débito negativado. Tendo em vista que as telas sistêmicas 

anexadas demonstram que a linha da Reclamante fora cancelada em 

Agosto/2016 e a data da ocorrência da negativação foi novembro/2016. 

Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, cingindo-se a 

alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não demonstra a 

licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em face da 

relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece entre as 

partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da parte autora, 

seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja pela 

verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a demandada do 

dever de impugnação específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o 

que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por 

conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a 

inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos 

órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em encaminhar ou 

manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pela requerida. In 

casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por EVELIN DE MORAIS em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide, bem 

como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data do evento danoso (2611/2016). Proceda 

o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto 

da lide, nos órgãos de proteção ao crédito. O não cumprimento incidirá em 

multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem 

honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível 

da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010368-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCYS LAURA GOMES FERREIRA ABREU REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de reclamação cível na qual alega o reclamante que seu voo 

contratado junto à requerida sofreu alterações, não conseguindo pousar 

no destino final, seguindo viagem por meio terrestre em ônibus, chegando 

ao seu destino com mais de 04 (quatro) horas de atraso. Ao final pugnou 

pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização pelos 

danos morais sofridos. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão 

merece juízo de Procedência. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde as 

partes reclamadas estão mais aptas a em o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbindo às reclamadas 

provarem a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedoras 

de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. 

Pois bem. Verifico que a reclamante adquiriu passagens aéreas perante a 

Reclamada correspondente ao trecho Cuiabá/MT a Florianópolis/SC. O 

embarque em Cuiabá/MT estava previsto para as 03h15min do dia 

08/02/2019, com chegada ao destino às 12h25min do mesmo dia. Contudo, 

devido a problemas na aeronave, quando em solo para realização de 

escala no aeroporto em Campo Grande/MS, o voo sofreu atraso, o que 

gerou a perda da conexão no aeroporto de Curitiba/PR. Assim, a 

Reclamada disponibilizou o término da viagem por meio de van, sendo que 

chegou ao destino final às 17h00min. Em sua defesa a Requerida aduziu, 

em síntese, que por motivo de manutenção não programada na aeronave o 

voo da Autora não pode decolar, não possuindo responsabilidade, sendo 

motivo de força maior. Contudo, forneceu todo suporte à reclamante, nos 

termos da legislação vigente. No entanto, da análise dos autos e dos 

documentos anexos, verifico que a Reclamada não logrou êxito em 

demonstrar os fatos articulados na defesa. Destaco que o contrato 

firmado entre as partes previa a prestação do serviço em determinado 
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período e de determinada forma, sendo que a alteração unilateral de parte 

da Reclamada, acarretou prejuízos à Autora. Ademais, poderia a 

Reclamada providenciar voo em outra companhia aérea, em horário que a 

Autora pudesse chegar ao destino final em intervalo de tempo menor e em 

transporte condizente com o adquirido, o que não ocorreu. Outrossim, 

verifica-se que a parte Autora forneceu acomodação por viagem terrestre 

em van, ocasionando mais sofrimento à Autora. Destaca-se que o serviço 

inicialmente contratado previa a prestação dos serviços com a chegada 

ao destino final às 12h25min. do dia 09/02/2019, contudo, a Autora chegou 

ao seu destino final somente às 17h00min. Portanto, resta inconteste a 

obrigação da reclamada à reparação dos danos de ordem moral e material 

causado à reclamante. Com efeito, a responsabilidade das reclamadas 

como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: ?O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.? Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo elas se desincumbido do ônus que lhes cabia, devem 

ser responsabilizadas pelos danos causados à parte reclamante. Assim 

sendo, é incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os 

serviços de transporte aéreo das requeridas e que estes serviços não 

foram prestados nos limites do contrato, já que houve alterações 

unilaterais, não tendo sido cumpridas as normas estabelecidas pela Anac 

(Resolução nº 141/2010). Logo, não há que se falar em inocorrência de 

danos morais à parte reclamante, isso porque o alteração unilateral do 

itinerário contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e 

desconforto, uma vez que fora surpreendida com a deficiente prestação 

de serviços contratados. O dano moral experimentado pela parte 

reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada. 

Nesse sentido, verbis: ?Ementa: ?APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. 

INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. 1. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo é 

objetiva (art. 14 do CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Excludente suscitada pela ré, 

correspondente a alteração na malha aérea, que não restou comprovada. 

Ônus probatório que recaía sobre a demandada e do qual não se 

desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos materiais evidenciados na 

espécie. Dever de restituição da importância despendida com alimentação. 

3. Danos morais que independem da prova do efetivo prejuízo, pois já 

trazem em si estigma de lesão. Quantum indenizatório fixado na sentença 

reduzido. Observância dos parâmetros fixados por este órgão fracionário 

em casos semelhantes. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.? 

(Apelação Cível Nº 70045554888, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado 

em 29/02/2012) (grifei) No que pertine aos danos morais, a reparação do 

dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 

1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo 

art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar 

de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

FRANCYS LAURA GOMES FERREIRA ABREU em face AZUL LINHAS 

AEREAS para CONDENAR a Reclamada a pagar à Autora o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009542-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ERNESTO GONCALVES DE QUEIROZ REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM TUTELA 

ANTECIPADA alegando a parte reclamante ter recebido fatura com cujo 

valor que não concorda, uma vez que a fatura é inerente à determinação 

de novo faturamento pelo juízo do 8º Juizado Especial Cível da Capital, 

processo nº. 8040592-37.2018.811.0001, onde foi reconhecida a 

ilegitimidade da suspensão dos serviços naquela oportunidade, portanto, 

indevida a cobrança de taxa de religação no importe de R$ 53,91. Alega 

que a Reclamada procedeu na suspensão dos serviços, mesmo estando 

adimplente com suas obrigações. Ao final Requer a revisão da fatura para 

a exclusão da taxa de religação, bem como a condenação da Requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II 

- MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a demanda é procedente. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 
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o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC/2015. Da análise dos autos, verifica-se 

que a parte Reclamante não concorda com a cobrança de taxa de 

religação no importe de R$ 53,91 cobrada na fatura referente ao mês de 

março/2018, a qual foi refaturada devida a decisão judicial nos autos do 

processo nº. 8040592-37.2018.811.0001, que tramitou perante o 8º 

Juizado Especial Cível da Capital. Informa que no referido processo a 

suspensão dos serviços foi declarada indevida, portanto, não poderia a 

Reclamada efetuar a cobrança de taxa de religação dos serviços. Em sua 

defesa, a reclamada alega que os serviços foram suspensos devido aos 

débitos das faturas de março, abril e maio/2018, as quais foram pagas 

com mais de 50 (cinquenta) dias de atraso. Sustenta, ainda, que a fatura 

de março de 2018 sequer foi quitada. Com efeito, razão assiste ao 

Reclamante. Constata-se que a sentença proferido nos autos do processo 

nº. 8040592-37.2018.811.0001, que tramitou perante o 8º Juizado Especial 

Cível da Capital, declarou abusiva a suspensão dos serviços realizada 

naquela oportunidade, portanto, não poderia a parte Reclamada realizar a 

cobrança de taxa de religação dos serviços. Assim, declaro inexigível o 

referido débito. Ademais, houve a suspensão dos serviços pelos débitos 

relativos às faturas discutidas nos autos acima mencionados, as quais 

foram pagas, com exceção da fatura do mês de março/2018, a qual 

consta a cobrança de taxa de religação. Inobstante, a parte Reclamada 

não poderia suspender os serviços, vez que a cobrança, conforme 

mencionado alhures é abusiva, pois a suspensão foi declarada indevida 

nos autos do processo exposto alhures. Destarte, a Reclamada sequer 

notificou o Autor, o que demonstra a arbitrariedade cometida. Assim, tenho 

que houve falha na prestação dos serviços, vez que a suspensão foi 

realizada mediante cobrança de débitos indevidos, bem como sem a 

notificação da parte Autora. Outrossim, a responsabilidade da empresa 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, na medida em que a reclamada efetuou suspensão do 

fornecimento de água da Autora, conforme informando pela parte Autora. 

Destaco que em análise ao histórico de fatura acostado com a defesa, 

verifico que a parte Reclamada não suspendeu a fatura do mês de 

abril/2019, motivo que levou a suspensão dos serviços. Destarte, a 

suspensão no fornecimento de água, bem como a frustração e angústia 

decorrentes desse fato, são suficientes para a presunção do dano moral 

(damnum in re ipsa). Nesse sentido, nossos Tribunais vêm decidindo, 

verbis: “RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – 

AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há 

elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor 

contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de realizar a 

aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 

da ANEEL). 2. Havendo prova da disparidade do consumo faturado com a 

média dos últimos ciclos e inexistindo prova do devido processo 

administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 

9001, a ameaça de corte da energia elétrica caracteriza ato ilícito, e enseja 

reparação por dano moral. 3. Na fixação do montante da condenação a 

título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. Quantum fixado em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Observância dos critérios de proporcionalidade e modicidade. 4. 

Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Recurso Inominado nº 

0049743-42.2013.811.0001 - Turma Recursal Única/MT, Relator: 

Hildebrando da Costa Marques, Julgado em 19/09/2014). No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código 

Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, 

restou patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da cobrança indevida do efetivada 

pela reclamada e a suspensão do fornecimento de água, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 

14 DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado 

em 31/01/2012) (grifei) Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re 

ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é a suspensão de 

serviços essenciais, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos exordiais formulados por ERNESTO 

GONCALVES DE QUEIROZ em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A - 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO para: 

(1º) DETERMINAR a Retificação da fatura referente ao mês de março de 

2018 com vencimento em 21/08/2019, devendo ser excluída a cobrança 

denominada “Religação no cavalete por quitação 1/1”, e (2º) CONDENAR a 

Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação. Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a liminar deferida nos 

autos, sem imposição de multa. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO 
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010695-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ELIAS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA FIGUEIREDO DA LUZ OAB - MT24456/O 

(ADVOGADO(A))

INACIO DA COSTA E SILVA NETO OAB - MT27046/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010695-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEANDRO ELIAS FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se 

indevida, uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada que 

justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 248,21 (duzentos e 

quarenta e oito reais e vinte e um centavos), inclusa em 17/03/2018. Ao 

final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em apreço, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Portanto, não comporta o pedido de desistência 

formulado pela parte Autora. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. A pretensão merece juízo 

de improcedência e procedência do pedido contraposto. Compulsando os 

documentos juntados com a contestação, constata-se que a parte Autora 

realmente contratou junto à Reclamada os serviços de cartão de crédito, 

haja vista que a defesa está instruída com termo de adesão, juntamente 

com cópia dos documentos pessoais da parte Autora, bem como cupons 

fiscais que demonstram a realização de compras. Portanto, a cobrança é 

devida, uma vez que o contrato encontra-se devidamente assinado pela 

parte Reclamante, conforme podemos verificar a partir dos documentos 

pessoais acostados na Inicial em consonância com os contratos, 

igualmente, assinados por ela, inclusive, se compararmos com a 

assinatura oposta no termos de audiência de conciliação, procuração e 

declaração de hipossuficiência, onde constam assinaturas que, mesmo a 

olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é oriunda do 

próprio punho da parte autora. Consigno, ainda, que a responsabilidade 

pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro 

de inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos 

da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS 

CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO 

RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. 

RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO 

CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA, 

ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Por derradeiro, acolho o pedido contraposto 

formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos referentes a 

utilização dos serviços não foram pagos pela parte Reclamante. Assim, 

cabível a condenação da Reclamante ao pagamento do valor de R$ 248,21 

(duzentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos), referente ao 

valor negativado. Quanto ao pedido de condenação da Reclamante à 

litigância de má-fé, tenho que o pedido não merece prosperar, haja vista 

que inexistentes os requisitos ensejadores de tal penalidade. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por LEANDRO ELIAS 

FERREIRA DOS SANTOS em desfavor de CLUB MAIS ADMINISTRADORA 

DE CARTÕES LTDA. Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado 

pela parte reclamada para CONDENAR a parte autora a pagar seu débito 

pendente no valor R$ 248,21 (duzentos e quarenta e oito reais e vinte e 

um centavos), corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da data 

do vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 
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alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010496-27.2019.8.11.0001
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010496-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ZELIA ALBANO DOS REIS DE JESUS REQUERIDO: ABAMSP 

- ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR 

PUBLICO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de descontos indevidos na 

folha de pagamento da parte Autora de valores referente à contrato não 

firmado com a parte Reclamada. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência de débitos, pela condenação da Reclamada à devolução em 

dobro dos valores indevidamente descontados em sua folha de 

pagamento, bem como a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Portanto, não 

merece acolhimento o pedido de desistência formulado pela parte Autora. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não merece ser acolhida a alegação de 

incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. Deixo de analisar 

as preliminares arguidas pela defesa, em razão do resultado do julgamento 

do mérito da demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. 3. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece 

juízo de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora se associou perante a 

Reclamada permitindo o desconto mensal em sua folha de pagamento de 

contribuição na importante de 2% de seus recebimentos, cujo ficha de 

filiação e autorização de descontos seguem anexos à petição 

contestatória, juntamente com cópia dos documentos pessoais da parte 

Autora. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o contrato 

encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme 

podemos verificar a partir dos documentos pessoais acostados aos autos 

em consonância com o contrato, igualmente, assinados por ela, inclusive, 

se compararmos com o termo de audiência de conciliação e procuração, 

onde constam assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se 

sem qualquer dificuldade que é oriunda do próprio punho da parte autora. 

Ora, se o contrato existe, conclui-se que a parte autora se filiou à 

associação reclamada, sendo legítimo os descontos das mensalidades em 

sua folha de pagamento, modalidade escolhida, no que a requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Portanto, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais e danos materiais, haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações do reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por ZELIA ALBANO DOS REIS DE JESUS em desfavor de ABAMSP - 

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO. 

Revogo a liminar deferida nos autos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO  [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008956-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIANA ROSA LOPES MESQUITA GUIDO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008956-41.2019.8.11.0001. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 712 de 1000



REQUERENTE: GRACIANA ROSA LOPES MESQUITA GUIDO GONCALVES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação cível em 

que a parte Autor alega ter recebido faturas com cujo valor não concorda, 

com referência aos meses de junho, julho e agosto de 2019, vez que 

estariam bem acima ao seu consumo regular, sendo indevida a suspensão 

dos serviços. Informa que efetuou o pagamento da fatura referente ao 

mês de junho de 2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do 

débito cobrado nas faturas referentes aos meses de junho, julho e agosto 

de 2019, bem como a devolução em dobro pelo valor pago, além da 

condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, haja vista a suspensão dos serviços. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não merece ser acolhida a alegação de 

incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. 3. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a demanda é 

procedente em parte. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. Da análise dos 

autos, constata-se que a parte Autora cinge-se em relação as faturas 

referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2019, que estariam 

acima do seu real consumo. Alega que, mesmo buscando a empresa 

reclamada para efetuar as contestações de consumo, não obteve êxito. 

Aduz que os serviços foram suspensos, contudo a suspensão é indevida 

ante a cobrança indevida das faturas. Em sua defesa, a reclamada alega 

que não encontrou qualquer irregularidade nas instalações da Autora, 

sendo que esta não trouxe elementos capazes de sustentar suas 

alegações. Alega, ainda, que a fatura foi gerada a partir de consumo 

efetivo, mediante leitura confirmada. Contudo, verifico que o consumo 

Autoral nos meses em que a Reclamada alega que não foi encontrada 

irregularidade, meses de junho, julho e agosto de 2019, objeto da presente 

demanda, não condizem com os consumos auferidos nos meses 

anteriores e posteriores. Assim, resta claro e incontroverso nos autos de 

que houve aumento no valor da fatura contestada pela parte reclamante. 

Além do mais, a demonstração de situação excepcional incumbe à 

concessionária, sendo impossível exigir da parte autora a produção de 

prova negativa. Nesse sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. REPETIÇÃO DE 

INDÈBITO. PLUS PETITIONIBUS. O fornecimento de água é considerado 

serviço essencial, devendo ser prestado de modo adequado e eficaz, 

como disposto no artigo 6º, inciso X, da Lei nº 8.078/90. Assim, não 

obstante a necessidade de contraprestação pelo usuário, o valor do 

serviço deve estar vinculado à quantidade de água efetivamente 

consumida, dentro dos critérios estabelecidos em lei. O débito deve ser 

aferido com base em elementos objetivos, e, obviamente, dispondo o 

consumidor de meios para questionar eventual cobrança que entenda 

excessiva, sendo necessária comprovação por parte da concessionária 

quanto ao que foi efetivamente consumido. Assim, merece guarida a 

pretensão do autor, porquanto a fatura que causou sua irresignação 

mostra um valor exorbitante frente à média de consumo de meses 

anteriores e posteriores. Porém, não tem aplicação o disposto no artigo 

940 do Código Civil, com a penalidade de repetição dobrada do valor 

indevidamente pretendido ou aquele equivalente à dívida inexistente em 

razão da ausência de comprovada má-fé da concessionária Apelo 

parcialmente provido.” (Apelação Cível Nº 70018548032, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Armando Bezerra Campos, 

Julgado em 02/05/2007). “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. VALOR 

EXORBITANTE DA CONTA DE ÁGUA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR 

DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. EMISSÃO DE NOVA 

FATURA COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Não obstante a presunção de legitimidade do ato 

administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta 

de água em face de sua média do consumo, cumpriria ao fornecedor, ora 

recorrente, demonstrar a exatidão da medição, conforme regra do art. 

333, II, do Código de Processo Civil. 2. Se nada há nos autos a demonstrar 

a regularidade da medição questionada, em montante muito superior à 

média anterior e posterior do fornecimento, a emissão de nova fatura com 

base no consumo médio dos seis meses anteriores, conforme 

adequadamente assegurado pelo juízo de origem, é medida que se impõe. 

3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

dos arts. 27 da Lei n. 12.153/09 e 46 da Lei n. 9.099/95. Sem honorários, 

em razão da inexistência de contrarrazões.” (Acórdão n. 573585, 

20110111930250ACJ, Relator SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 

20/03/2012, DJ 21/03/2012 p. 265). Por oportuno, destaco a verificação de 

irregularidade na medição do consumo deve ser acompanhada de laudo 

pericial, o que não consta nos autos. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - 

POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - 

INEXISTÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL - 

SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE 

IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Quando há cobrança de valores 

exorbitantes com base na recuperação de consumo de energia elétrica, a 

concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos 

medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2- 

Inexistindo laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 9001, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. 3- 

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, 

pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, qual seja a 

suspensão do fornecimento de energia, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho 

que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra 

adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão 

do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ/MT - Recurso Inominado nº 

0059138-53.2016.811.0001, turma recursal única, juíza relatora designada 

Valdeci Moraes Siqueira, Data do Julgamento: 03/03/2017). Evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis, portanto, 

as faturas dos meses de junho, julho e agosto de 2019 deve ser 

retificada, constando como o real consumo da Autora a média dos 06 

(seis) meses anteriores à fatura do mês de junho/2019. Pertinente, ainda, 

acolher parcialmente o pleito Autoral quanto á restituição do valores pagos 

pela fatura do mês de junho/2019. Com efeito, após a retificação da fatura, 

perfeitamente cabível a utilização do crédito gerado referente aos valores 

pagos para a quitação dos meses que não foram pagos pela parte Autora. 

Portanto, a Reclamante efetuou o pagamento referente ao parcelamento 

no importe total de R$ 687,89 pela fatura do mês de junho/2019, tal valor 

deve ser utilizado para abatimento das novas faturas geradas nos meses 

de junho, julho e agosto de 2019 após a retificação, sendo este o melhor 

caminho e a decisão mais justa às partes (art. 6º da Lei 9.099/95). No que 
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tange a ocorrência de danos morais, destaco que a responsabilidade da 

empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos 

do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (grifo nosso). Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço. Logo, tenho que efetivamente houve falha na 

prestação do serviço, na medida em que a reclamada efetuou cobrança 

indevida ao consumidor. Ademais, a ameaça de suspensão no 

fornecimento de energia elétrica, bem como a frustração e angústia 

decorrentes desse fato, são suficientes para a presunção do dano moral 

(damnum in re ipsa). Nesse sentido, nossos Tribunais vêm decidindo, 

verbis: “RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – 

AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há 

elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor 

contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de realizar a 

aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 

da ANEEL). 2. Havendo prova da disparidade do consumo faturado com a 

média dos últimos ciclos e inexistindo prova do devido processo 

administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 

9001, a ameaça de corte da energia elétrica caracteriza ato ilícito, e enseja 

reparação por dano moral. 3. Na fixação do montante da condenação a 

título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. Quantum fixado em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Observância dos critérios de proporcionalidade e modicidade. 4. 

Recurso conhecido e parcialmente provido.” ( Recurso Inominado nº 

0049743-42.2013.811.0001 - Turma Recursal Única/MT, Relator: 

Hildebrando da Costa Marques, Julgado em 19/09/2014). No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código 

Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, 

restou patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da cobrança indevida do efetivada 

pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) Ademais, In 

casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com 

a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos formulados por GRACIANA ROSA 

LOPES MESQUITA GUIDO GONCALVES em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para: (1º) DECLARAR a 

inexigibilidade do débito referente as faturas dos meses de junho, julho e 

agosto de 2019; (2º) DETERMINAR novo faturamento nos meses de junho, 

julho e agosto de 2019, para constar a média de consumo dos 06 (seis) 

meses anteriores à fatura do mês de junho/2019, bem como DETERMINAR 

que o valor pago pela Autora a pela fatura do mês de junho/2019 no 

importe de R$ 687,89 (seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove 

centavos) seja abatido nos débitos gerados após refaturamento dos 

meses de junho, julho e agosto de 2019; e (3º) CONDENAR a Reclamada a 

pagar à Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

danos morais, atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV 

desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação. Torno definitiva a liminar deferida nos 

autos, sem imposição de multa. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009204-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009204-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIETE SOUZA CAMPOS REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de reclamação em que a 

causa de pedir reside na alegação de falha na prestação de serviço eis 

que a parte Autora teria sido surpreendida com o aumento dos valores da 

fatura, alegando que a fatura de julho/2019 se encontra bem acima da 

média de utilização de sua matricula. Ao final requer a declaração de 

inexigibilidade da fatura, bem como condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares 

arguidas pela defesa, em razão do resultado do julgamento do mérito da 
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demanda. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

improcedente. De plano, é de observar que restou comprovado que as 

cobranças realizadas pela Requerida são legítimas. Colhe-se da exordial 

que a parte Reclamante não concorda com a cobrança de serviço de água 

e esgoto no mês de julho de 2019, afirmando que a fatura chegou a 

valores bem acima da média. A reclamação não deve prosperar. 

Verificam-se facilmente pelas provas trazidas aos autos que a fatura 

impugnada não possui qualquer irregularidade, eis que estão dentro da 

média de consumo da matricula da Reclamante, não havendo que se falar 

em aumento abrupto. Em análise detida dos autos do processo nº. 

8040440-52.2019.811.0001, verifica-se que a sentença considerou 

legítima as faturas referentes aos meses de março e abril de 2019, as 

quais possuíam, respectivamente, o consumo mensal de 27 e 25 m3. 

Assim, como a fatura discutida nos autos possui 27 m3 também deve ser 

tida como legítima. Portanto, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se 

qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A 

incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do 

ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora 

ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. 

Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, 

inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V 

-, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos 

autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, 

não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por ELIETE SOUZA CAMPOS em desfavor de Águas Cuiabá 

S/A. Revogo a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008578-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008578-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCIELE DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante ter 

recebido fatura referente que estaria bem acima da média de utilização na 

UC de seu imóvel comercial, oriundas de recuperação de consumo. Ao 

final, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos referente à 

fatura de consumo recuperado, bem como ao pagamento de indenização 

por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares arguidas pela defesa, 

em razão do resultado do julgamento do mérito, nos termos do Art. 488 do 

CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo 

de improcedência. Pretende a parte autora a declaração de inexistência 

dos débitos referentes à recuperação de consumo, a qual originou a 

fatura no importe total de R$ 3.144,82 (três mil cento e quarenta e quatro 

reais e oitenta e dois centavos) com vencimento para 30/07/2019, tendo 

em vista que ilegal, pois sustenta que o procedimento foi realizado sem a 

sua presença. Em Contestação a Reclamada afirma que a fatura é regular, 

pois derivam da constatação de irregularidades nas instalações elétricas 

da UC da parte Autora, que impossibilitaram o real registro de consumo. 

Em que pesem às alegações autorais, verifico que há vários documentos 

acostados pela Reclamada que demonstram que houve desvio de energia 

no ramal da UC que alimenta o imóvel da parte Autora. Constato que a 

parte Reclamada realizou em 08/01/2019 vistoria na UC da parte Autora, 

constando que a mesma estava servida/alimentada com energia elétrica a 

partir de um desvio no ramal, ou seja, o neutro que alimento o medidor 

estava isolado (solto) o que impossibilitava o real registro da energia 

consumida pelo Autor. Ademais, constata-se que nos meses anteriores o 

consumo faturado do Autor possui registo em alguns meses zerado, tendo 

sido faturado apenas o mínimo. Portanto, claramente verifica-se que após 

a constatação e reparo da irregularidade nas instalações do Autor houve 

aumento considerável de consumo, o que torna verossímeis as alegações 

da parte Reclamada. Por fim, importante consignar que o procedimento foi 

acompanhada por pessoa que reside no imóvel, o que demonstra a 

regularidade da vistoria realizada. Desse modo, não se afigura a hipótese 

de condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si 

só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano 

passível de reparação na esfera patrimonial e extrapatrimonial. Outrossim, 

os documentos acostados pela Reclamada juntamente com o consumo 

registrado no medidor da parte Autora, demonstram que o consumo nos 

referidos períodos não estavam regular, sendo possível a recuperação do 

consumo. Nesse sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. IRREGULARIDADES NO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. REALIZAÇÃO DE TERMO DE 
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OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO TOI. CONSTATADAS OSCILAÇÕES 

SIGNIFICATIVAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DA 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. MESES COM AUSÊNCIA DE REGISTRO DE 

CONSUMO DE LUZ. PROVA DOCUMENTAL DEMONSTRANDO 

FATURAMENTO ZERO EM ALGUNS PERÍODOS DA IRREGULARIDADE. 

CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU. DEVIDA A RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. CÁLCULO COM BASE NA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES 

ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE, EXCLUINDO-SE OS MESES 

DE MEDIÇÃO ZERO. VEDADA A SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71008093155, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 30/10/2018). Destaco que, a parte 

autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, ônus que lhe 

incumbia, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações do reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por fim, constando a regularidade 

das faturas objeto da demanda, cabível o acolhimento do pedido 

contraposto, devendo a Reclamante ser condenada ao pagamento da 

fatura referente ao consumo recuperado e não pago pelo Autor no importe 

de R$ 2.462,94 (dois mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e 

quatro centavos). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por FRANCIELE DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I 

do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado 

pela parte reclamada para CONDENAR a parte autora a pagar seu débito 

pendente no valor R$ 3.144,82 (três mil cento e quarenta e quatro reais e 

oitenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir da data do vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir desta data. Por pertinência, REVOGO A LIMINAR 

deferida nos autos. Deixo de condenar o reclamante no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010315-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARANTES NATAL CAMPOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010315-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARANTES NATAL CAMPOS MARTINS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a parte 

reclamante ter recebido fatura referente que estaria bem acima da média 

de utilização na UC de seu imóvel comercial, oriundas de recuperação de 

consumo. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos 

referente à fatura de consumo recuperado, bem como ao pagamento de 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares arguidas pela defesa, 

em razão do resultado do julgamento do mérito, nos termos do Art. 488 do 

CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo 

de improcedência. Pretende a parte autora a declaração de inexistência 

dos débitos referentes à recuperação de consumo, a qual originou a 

fatura no importe de R$ 2.462,94 (dois mil quatrocentos e sessenta e dois 

reais e noventa e quatro centavos) com vencimento para 30/09/2019, 

tendo em vista que ilegal, pois sustenta que o procedimento foi realizado 

sem a sua presença. Em Contestação a Reclamada afirma que a fatura é 

regular, pois derivam da constatação de irregularidades nas instalações 

elétricas da UC da parte Autora, que impossibilitaram o real registro de 

consumo. Em que pesem às alegações autorais, verifico que há vários 

documentos acostados pela Reclamada que demonstram que houve 

desvio de energia no ramal da UC que alimenta o imóvel da parte Autora. 

Constato que a parte Reclamada realizou em 13/02/2019 vistoria na UC da 

parte Autora, constando que a mesma estava servida/alimentada com 

energia elétrica a partir de um desvio no ramal, ou seja, havia desvio de 

fase no ramal de entrada que impossibilitava o real registro da energia 

consumida pelo Autor. Ademais, constata-se que nos meses anteriores o 

consumo faturado do Autor possui registo muito inferior ao consumo 

posterior à realização da vistoria. Portanto, claramente verifica-se que 

após a constatação e reparo da irregularidade nas instalações do Autor 

houve aumento considerável de consumo, o que torna verossímeis as 

alegações da parte Reclamada. Por fim, importante consignar que o 

procedimento foi acompanhada por pessoa que reside no imóvel, o que 

demonstra a regularidade da vistoria realizada. Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera patrimonial e 
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extrapatrimonial. Outrossim, os documentos acostados pela Reclamada 

juntamente com o consumo registrado no medidor da parte Autora, 

demonstram que o consumo nos referidos períodos não estavam regular, 

sendo possível a recuperação do consumo. Nesse sentido: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. 

REALIZAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO TOI. 

CONSTATADAS OSCILAÇÕES SIGNIFICATIVAS NO CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. 

MESES COM AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONSUMO DE LUZ. PROVA 

DOCUMENTAL DEMONSTRANDO FATURAMENTO ZERO EM ALGUNS 

PERÍODOS DA IRREGULARIDADE. CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU. 

DEVIDA A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CÁLCULO COM BASE NA 

MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA 

IRREGULARIDADE, EXCLUINDO-SE OS MESES DE MEDIÇÃO ZERO. 

VEDADA A SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 

DÉBITO REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008093155, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em 30/10/2018). Destaco que, a parte autora não se desincumbiu 

de provar o alegado, ou seja, ônus que lhe incumbia, ferindo o disposto no 

art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que 

se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da 

inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da 

parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 

6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que se destina ao 

consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, 

XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, 

de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua 

sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC 

quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas 

provas carreadas. Logo, não há como conferir crédito às alegações do 

reclamante na medida em que os fatos provados vão de encontro à sua 

pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência. Por fim, 

constando a regularidade das faturas objeto da demanda, cabível o 

acolhimento do pedido contraposto, devendo a Reclamante ser condenada 

ao pagamento da fatura referente ao consumo recuperado e não pago 

pelo Autor no importe de R$ 2.462,94 (dois mil quatrocentos e sessenta e 

dois reais e noventa e quatro centavos). III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por ARANTES NATAL CAMPOS MARTINS em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte reclamada 

para CONDENAR a parte autora a pagar seu débito pendente no valor R$ 

2.462,94 (dois mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro 

centavos), corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da data do 

vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir desta data. Por pertinência, REVOGO A LIMINAR deferida nos autos. 

Deixo de condenar o reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular 

do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz 

Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014222-09.2019.8.11.0001
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014222-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possuir qualquer contrato com a Reclamada que justifique as 

negativações de seu nome nos valores de R$ 15.645,11 (quinze mil 

seiscentos e quarenta e cinco reais e onze centavos), contrato nº. 

116740728; e R$ 623,17 (seiscentos e vinte e três reais e dezessete 

centavos), contrato nº. 116830256; inclusas em 30/08/2019. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência dos débitos que originaram as 

negativações em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, arguida 

pela Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil 

dispõe que “para propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e 

legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, 

a legitimidade e o interesse processual, os quais devem estar presentes 

de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna na 

inicial pelo pagamento de indenização por danos morais decorrentes da 

negativação indevida de seu nome, desta forma, entendo que o interesse 

de agir está presente, considerando que se mostra necessário o 

ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, 

rejeito a preliminar. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para comprovar 

suas alegações telas de seu sistema interno. Destaco que as imagens 

juntadas no bojo da contestação e as faturas apenas traduzem que a 

demandada reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, 
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que em absoluto se caracterizam como documento, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser 

adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. 

Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos 

provas que viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das 

cobranças objeto da presente, por assim não se descurou do ônus 

probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, 

restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, 

BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta 

salientar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostada aos autos, verifica-se que a parte Autora não 

possui outras negativações. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A. para DECLARAR a inexistência dos débitos que 

geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, 

bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data do evento danoso. Por pertinência, torno 

definitiva a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO
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Parte(s) Polo Ativo:

ATILA ROSALIA DELMINIO (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009862-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ATILA ROSALIA DELMINIO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Questão que prefere a 

análise do mérito diz respeito à legitimidade das partes para compor o polo 

ativo da demanda. Nos termos do § 3º do Art. 485 do CPC “o juiz 

conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em 

julgado”. Dentre os incisos elencados destacamos o VI o qual determina a 

extinção do processo sem resolução do mérito caso seja verificada a 

“ausência de legitimidade ou de interesse processual”. No caso dos autos, 

verifica-se que o Autor informa que está utilizando o imóvel que era de 

propriedade de seu pai, cuja Unidade Consumidora foi constatada com 

irregularidades, as quais geraram a recuperação de consumo. Contudo, 

não acostou qualquer documento que demonstre que o imóvel era de 

propriedade de seu pai falecido, bem como não comprovou que 

efetivamente esta utilizando o imóvel. Destaca-se que, se a Autora 

pretende discutir a legalidade de procedimento em imóvel cuja a UC 

encontra-se em nome de seu falecido pai, devendo comprovar ser usuária 

do imóvel, pois tal legitimidade pertence ao espólio. Aliás, no caso dos 

autos, como narrado pela Autora esta possui um irmão, o qual assinou o 

Termo de Ocorrência e Inspeção, ou seja, pode ser o real usuário do 

imóvel. Desta forma, ante a ausência de comprovação do real usuário dos 

serviços prestados pela Reclamada, vez que o Autor não logrou êxito em 

demonstrar que efetivamente vai utilizar o imóvel em seu nome, tenho que 

a requerente não pode pleitear a religação dos serviços. Diante do 

exposto, OPINO por DECLARAR de ofício a Ilegitimidade ativa da autora, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

moldes do artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil. Revogo a 

liminar deferida nos autos. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009114-96.2019.8.11.0001
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009114-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HEVILYN NIKOLLY MARQUES COSTA MORAES 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possui qualquer contrato com a Reclamada que justifique 

a negativação de seu nome no valor de R$ 1.107,43 (um mil cento e sete 

reais e quarenta e três centavos), inclusa em 14/04/2019, contrato nº. 

0000899994923258. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação em comento, bem como indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. A pretensão merece 

juízo de improcedência. Em análise detida dos autos verifico que a parte 

Reclamante apenas colacionou junto a inicial documentos pessoais, 

declarações, procuração e extrato de negativação. Destaco que a parte 

Reclamante apenas alega que “(...)nunca contratou esse serviço naquela 

data com a empresa de telefonia, ora Ré, e nem mesmo poderia, por ser 

naquela época de pessoa incapaz, menor de idade”. A Reclamada em 

sede de defesa sustenta que o Autor contratou seus serviços, tendo 

realizado pagamento de faturas, bem como como realizado acordos para 

pagamento de débitos e contraído mais débitos após a realização do 

acordo. Pois bem. Verifico que razão assiste a Reclamada. Destaco que 

em análise detida às informações trazidas pela Reclamada verifico que 

realmente a Autora já foi usuária dos serviços fornecidos pela Reclamada, 

pois acostou como comprovante de endereço fatura emitida pela própria 

Reclamada, o que demonstra que contratou os serviços fornecidos por 

ela. Portanto, não há o que se falar em irregularidades nas cobranças, vez 

que decorrem de serviço devidamente contratados e utilizado pela parte 

reclamante. Pondero ainda que nenhum documento foi anexado nos autos 

capaz de corroborar com as assertivas da parte reclamante. Anote-se, 

por derradeiro, que, como os serviços foram utilizados pela parte 

consumidora resta configurado a celebração do contrato, caso em que 

não seria hipótese de prática abusiva. É que há determinadas relações 

contratuais que prescindem da existência de contrato instrumentalizado, 

ou mesmo de acordo verbalizado, o que ocorre em profusão nas relações 

de consumo que, conforme lição de Rizzatto Nunes, “São aquelas em que 

um comportamento de fato, socialmente generalizado, faz com que se 

aceite a existência de um contrato, ainda que ele jamais tenha sido 

firmado. O contrato é presumido diretamente do fato da ação ou 

comportamento. São, tecnicamente falando, ’relações de fato contratuais’ 

(Curso de Direito do Consumidor, São Paulo, Saraiva,pág. 669). Outrossim, 

é cediço que a contratação dos serviços de telefonia móvel em muitos dos 

casos são efetuados contato telefônico. Nesse sentido: REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. DANO MORAL. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE 

DEMONSTRADA NOS AUTOS. COBRANÇA REGULAR, PEDIDO 

IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO POR MÁ-FÉ CONFIRMADA. RECURSO 

IMPROCEDENTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004747234 RS, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 10/07/2014, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/07/2014). 

No que tange a alegação de que a Autora ainda era menor de idade 

quando da contratação dos serviços (relativamente incapaz), portanto, 

não poderia tê-los contratado, tenho que razão não assiste. Analisando 

detidamente os autos em comento, entendo que a pretendida declaração 

de nulidade das obrigações assumidas em decorrência do contrato de 

prestação dos serviços de telefonia não encontra respaldo no caso sub 

judice. Com efeito, não se sustenta o argumento, pois ainda que o contrato 

tenha sido celebrado quando era menor de idade, permanecem válidos os 

atos praticados até possível declaração de invalidade. No entanto, a 

declaração de nulidade do negócio somente se justificaria se o menor 

tivesse sido prejudicado com os termos do contrato celebrado, o que não 

ocorreu no presente caso. Destaco que a Autora contratou os serviços e 

os utilizou, tendo, inclusive efetuado pagamento de várias faturas, 

conforme consta nos autos. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENSINO PARTICULAR. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. CONTRATO FIRMADO MENOR 

RELATIVAMENTE INCAPAZ. VALIDADE. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. Inaplicabilidade do CPC/2015. Art. 14 do CPC. Regra de 

direito intertemporal. Decisão proferida anteriormente a entrada da Lei 

13.105/2015. É anulável o negócio jurídico celebrado com pessoa 

relativamente incapaz, desde que comprovado que o negocio jurídico foi 

realizado mediante coação, fraude ou lesão do autor, o que não se 

verificou no caso concreto. A maioridade foi atingida e a autora não se 

manifestou quanto aos atos praticados quando ainda menor, ao contrário, 

continuou a freqüentar as aulas. Quanto à restituição dos valores pagos a 

título de matrícula, há previsão legal na Resolução da Universidade quanto 

à possibilidade de restituição integral. Caso concreto não configura as 

hipóteses previstas. Não havendo qualquer ilícito contratual na relação 

entre as partes, não há que se falar em indenização por danos morais. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (TJ/RS - Apelação Cível Nº 

70064742059, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 01/06/2016). APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SPC. 

TELEFONIA. CONTRATO FIRMADO POR RELATIVAMENTE INCAPAZ. 

VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. 1.- Não há falar em cerceamento de 

defesa havendo prova suficiente da autenticidade dos documentos 

acostados, mesmo que não originais. 2.- Ainda que anulável o contrato 

celebrado por menor relativamente incapaz sem a necessária assistência 

dos responsáveis legais, seus efeitos permanecem válidos até a 

declaração de invalidade. Não se reconhece a nulidade se do negócio não 

decorreram prejuízos ao menor mas apenas benefícios. Lícita a operação 

e descumprido o pactuado, responde o contraente pelo ato praticado, 

pena de enriquecimento sem causa. REJEITADA A PRELIMINAR. APELO 

DESPROVIDO. (TJ/RS - Apelação Cível Nº 70061857975, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Landvoigt, Julgado em 

29/10/2014). Não restam dúvidas que o negócio celebrado não causou 

prejuízos à Reclamante, que utilizou os serviços inicialmente contratados. 

Dessa forma, tendo a autora se beneficiado com o negócio jurídico 

celebrado, fazendo uso dos serviços de telefonia e internet, e deixando 

de adimplir as prestações que autorizaram a inscrição do seu nome no 

Serviço de Proteção ao Crédito, a procedência da ação equivaleria 

indiscutivelmente a um enriquecimento sem causa, vedado pelo 

ordenamento jurídico vigente. Assim, a cobrança é devida, uma vez que o 

conjunto probatório acostado aos autos é capaz de afastar a possibilidade 

de fraude. Ora, se houve contratação e restou inadimplente, conclui-se 

que a parte autora é devedora do valor apontado no extrato de 

negativações, no que a requerida restringe-se ao exercício regular de 

direito que lhe compete. Destaco que os documentos colacionados pela 

parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações. 

Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação extrajudicial 
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quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é de 

responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Quanto ao pedido de condenação 

da Reclamante à litigância de má-fé, tenho que o pedido não merece 

prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos ensejadores de tal 

penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do 

CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

HEVILYN NIKOLLY MARQUES COSTA MORAES em desfavor de VIVO 

S.A. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009864-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA PEREIRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir débito com a 

Reclamada que justifique as negativações de seu nome nos valores de R$ 

160,49 (cento e sessenta reais e quarenta e nove centavos), contrato nº. 

51277127; R$ 94,18 (noventa e quatro reais e dezoito centavos), contrato 

nº. 51277119; e R$ 277,90 (duzentos e setenta e sete reais e noventa 

centavos), 51277200. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência 

dos débitos que originaram as negativações em comento, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Não merece ser acolhida a alegação de incompetência 

do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que demandaria 

realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação instruída com 

documentos hábeis ao deslinde da causa. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente 

em Parte. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para comprovar 

suas alegações telas de seu sistema interno. Destaco que as imagens 

juntadas no bojo da contestação apenas traduzem que a demandada 

reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, que em 

absoluto se caracterizam como documento, porque constituem dados que 

são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Evidencia-se que os 
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fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Quanto ao dano 

moral, destaco que a responsabilidade das empresas reclamadas como 

fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve 

falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada negativou 

indevidamente o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por outro lado, melhor sorte não socorre o reclamante no que 

tange à ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que 

conforme extrato de negativação colacionado aos autos pela parte 

Reclamada, verifico que existe uma negativação anterior em nome da 

parte Autora. Destaco que cabe à parte Autora comprovar que as 

negativações anteriores são ilegítimas, a fim de afastar o entendimento da 

súmula 385 do STJ. Ademais, em detida análise aos sistemas PROJUDI e 

PJE constata-se que não é objeto de demanda, portanto presume-se 

legítima. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da 

empresa ré ao negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o 

fato de possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes 

aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido 

prejuízo decorrente da conduta ilícita das reclamadas. Destarte, não há 

que se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto 

no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento”. Nesse sentido: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 

INOCORRÊNCIA. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO APARENTEMENTE 

LEGÍTIMA. A não demonstração pelo apelante-autor da ilicitude das 

negativações preexistentes e concomitantes afasta o dever de 

compensação por danos morais por apontamento indevido em órgãos de 

proteção ao crédito. Observância da Súmula nº 385, STJ. APELAÇÃO 

N Ã O  P R O V I D A .  ( A P L  1 0 5 2 9 3 8 9 2 2 0 1 3 8 2 6 0 1 0 0  S P 

1052938-92.2013.8.26.0100, TJ-SP, Relator: Alberto Gosson, 20ª Câmara 

de Direito Privado, Julgado: 02/07/2015.”. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por JOAO BATISTA PEREIRA em desfavor de ITAU UNIBANCO 

S/A. para apenas DECLARAR a inexistência dos débitos objeto da 

pressente demanda e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização 

por danos morais. Por pertinência, intime-se a parte Reclamada para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão da restrição no valor de 

R$ 160,49 (cento e sessenta reais e quarenta e nove centavos), contrato 

nº. 51277127; R$ 94,18 (noventa e quatro reais e dezoito centavos), 

contrato nº. 51277119; e R$ 277,90 (duzentos e setenta e sete reais e 

noventa centavos), 51277200, objeto dos autos. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU  JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010029-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010029-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MOACIR JOSE DOS SANTOS REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

reclamação cível em que a Reclamante busca indenização por danos 

morais ante a alegada alteração unilateral do voo inicialmente contratado 

perante a Reclamada. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar a preliminar arguida pela defesa, em 

razão do resultado do julgamento do mérito da demanda, nos termos do 

Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão 

merece Juízo de improcedência. Afirma o Reclamante que adquiriu 

passagens aéreas perante a Reclamada com destino ao Rio de Janeiro 

para o dia 24/08/2019. Aduz que o voo inicialmente contratado previa 

chegada no aeroporto Santos Dumont, contudo, foi alterado 

unilateralmente para o Aeroporto do Galeão, o que lhe causou prejuízos. A 

requerida, por sua vez, em sede de contestação aduz que devido a 

necessidade de readequação da malha aéreo o voo do Autor sofreu 

alteração, contudo, incapaz de gerar o direito ao recebimento de 

indenização. Razão não assiste ao Reclamante. Embora tenha ocorrido 

alteração do local de chegada do voo do Autor, verifica-se que o Autor 

não teve qualquer prejuízo, financeiro ou moral. Desta forma, com relação 

ao pedido de indenização por danos morais, tenho que no presente caso, 
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a Reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados 

na inicial. Cediço que a indenização por danos morais pressupõe 

importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete 

considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano 

patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, 

abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha 

causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a 

dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese 

dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram 

causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de 

dar ensejo a danos morais indenizáveis. Ressalta-se que abstraindo o 

ânimo interior da parte reclamante, não restou comprovada que a 

reclamada tenha agido de modo desmedido ou extrapolado os limites 

impostos pelas normas gerais de conduta na prestação dos seus serviços 

junto ao requerente. Ademais, não houve atraso no voo do Autor, apenas 

o percalço de necessitar um deslocamento maior para chegar ao destino, 

contudo, insuficiente para gerar o dever de indenizar. Desta forma, tenho 

que o simples inadimplemento contratual, sem qualquer abalo à imagem 

autoral é insuficiente para gerar o direito à receber indenização por danos 

morais, sendo que o pleito deve ser julgado improcedente. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

formulado por MOACIR JOSE DOS SANTOS em desfavor de GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010678-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010678-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUELY APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a 

negativação de seu nome no valor de R$ 1.624,02 (mil seiscentos e vinte e 

quatro reais e dois centavos), inclusa em 19/02/2019, contrato nº. 

19916305. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação em apreço, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não 

merece ser acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não 

se trata de causa complexa que demandaria realização de prova pericial, 

estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde 

da causa. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece 

juízo de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente adquiriu junto a 

Via Varejo S/A. a contratação de financiamento de compra de produtos, 

cujo contrato segue anexo à petição contestatória. Observo que os 

débitos oriundos dos contratos foram legalmente cedidos à Reclamada. 

Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o contrato encontra-se 

devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar 

a partir dos documentos pessoais acostados na Inicial em consonância 

com a procuração e declaração de hipossuficiência, igualmente, 

assinados por ela, inclusive, se compararmos com a assinatura oposta no 

termos de audiência de conciliação, onde constam assinaturas que, 

mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é 

oriunda do próprio punho da parte autora. Consigno, ainda, que a 

responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos 

danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão 

mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Dessa forma, se o contrato 

existe, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado no 

extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao exercício 

regular de direito que lhe compete. Portanto, os documentos colacionados 

pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas 

alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em 

danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem 

em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na 

esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o 

alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, 

I do CPC/2015. Assim, não incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se 

qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A 

incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do 

ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora 

ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. 

Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, 

inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V 

-, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos 

autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, 

não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 
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Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por SUELY APARECIDA DA SILVA em desfavor de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005465-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON AZEVEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005465-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NELSON AZEVEDO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, 

que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, 

por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a 

obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos 

processuais, dentre eles a competência do Juízo. A Lei nº 9099/95 é clara 

ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e 

julgar tão-somente causas cíveis de menor complexidade. De acordo com 

o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: “II – quando inadmissível o procedimento 

instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;” Tenho 

que diante das provas produzidas e das divergências das alegações das 

partes, não há como afirmar a existência ou não de prestação de 

serviços, e com isso a contratação pelas partes, sendo forçoso 

reconhecer que somente a prova pericial grafotécnica, ante as 

peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de 

convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no 

caso em análise. Da análise dos documentos anexos nos autos, 

constata-se que as assinaturas apostas nas provas documentais anexas 

na contestação, ocorreram em forma diversa da exposta nos documentos 

acostados na exordial. Portanto, verifico que as assinaturas não permitem 

afirmar categoricamente se partiram do mesmo punho ou se não partiram 

do punho do Autor, haja vista que o Reclamante assina de forma diversa 

na procuração, documento pessoal e no termo de audiência de 

conciliação. Assim, a perícia grafotécnica, no caso, se mostra 

imprescindível ao deslinde do mérito. Sua não realização, uma vez 

requerida, constitui cerceamento de defesa, ferindo frontalmente o Art. 5°, 

LV, da Constituição Federal. Forçoso reconhecer que somente a prova 

pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de 

fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da 

função jurisdicional no caso em análise. Portanto, o reconhecimento da 

complexidade da matéria é medida que se impõe, a fim de salvaguardar os 

preceitos constitucionalmente previstos, antes de oportunizar a 

comprovação de causa impeditiva, extintiva ou modificativa do pleito inicial. 

Desta forma, sobressai à incompetência do Juizado Especial Cível, razão 

por que há de ser extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a 

complexidade da causa. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, reconhecendo a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, 

em consequência, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz 

de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU  JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009767-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DINIZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009767-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VINICIUS DINIZ DE SOUSA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega 

se indevida, uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada 

que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 432,12 

(quatrocentos e trinta e dois reais e doze centavos), referente ao contrato 

nº. 0001000900201711, datada de 26/11/2017. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II 

- MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar a preliminar arguida 
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pela defesa, em razão do resultado do julgamento do mérito da demanda, 

nos termos do Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência e procedência em parte do pedido contraposto. 

Compulsando os documentos juntados com a contestação e em análise 

detida aos documentos anexos à exordial, permite consignar que a 

Reclamante já possuiu como endereço residencial o mesmo constante no 

cadastro da UC 6/1000900-9, pois a parte Reclamada acostou aos autos 

documentação que demonstra que a parte Autora juntou nos autos do 

processo nº. 8048571-84.2017.811.0001, fatura da referida UC em seu 

nome para comprovar seu endereço residencial. Aliás, a referida demanda 

versava sobre a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica 

da referida UC. Desta forma, não restam dúvidas de que a parte Autora 

residiu no endereço onde a Unidade Consumidora está cadastrada. Além 

do mais, como é cediço, para que o consumidor passe a receber o 

fornecimento da energia elétrica em sua residência, basta que se dirija até 

uma agencia da Reclamada e solicite a transferência ou o cadastramento 

da Unidade Consumidora, sem a necessidade de assinatura de qualquer 

contrato. Destaca-se que o Autor, em sede de impugnação não nega a 

existência de relação jurídica com referência à UC mencionado alhures, 

apenas alega que a cobrança ocorreu após o desligamento dos serviços 

realizado em 24/11/2017. Tal alegação não deve prosperar, vez que após 

o desligamento dos serviços é natural a emissão de fatura com consumo 

residual até o desligamento, sendo legítima a cobrança. Desta forma, muito 

embora não exista contrato físico, este se presume válido, gerando todos 

os efeitos de um contrato escrito, haja vista que comprovado pela parte 

Reclamada que a Reclamante já residiu no imóvel em que a UC está 

cadastrada. Portanto, a cobrança é devida. É que há determinadas 

relações contratuais que prescindem da existência de contrato 

instrumentalizado, ou mesmo de acordo verbalizado, o que ocorre em 

profusão nas relações de consumo que, conforme lição de Rizzatto 

Nunes, “São aquelas em que um comportamento de fato, socialmente 

generalizado, faz com que se aceite a existência de um contrato, ainda 

que ele jamais tenha sido firmado. O contrato é presumido diretamente do 

fato da ação ou comportamento. São, tecnicamente falando, ’relações de 

fato contratuais’ (Curso de Direito do Consumidor, São Paulo, Saraiva,pág. 

669). Ora, se o serviço foi prestado e restou inadimplente, conclui-se que 

a parte autora é devedora do valor apontado no extrato de negativações, 

no que a requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe 

compete. Portanto, os documentos colacionados pela parte Requerida se 

traduzem em provas a socorrer às suas alegações. Consigno, ainda, que 

a responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos 

danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão 

mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por derradeiro, acolho parcialmente 

o pedido contraposto formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos 

referentes ao fornecimento de energia elétrica estão comprovados em 

Contestação. Assim, cabível a condenação da Reclamante ao pagamento 

do valor de R$ 432,12 (quatrocentos e trinta e dois reais e doze 

centavos), referente a fatura vencida em 26/11/2016 inadimplida, objeto 

dos autos. Quanto ao pedido de condenação à litigância de má-fé 

formulado por ambas as partes, tenho que o pedido não merece 

prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos ensejadores de tal 

penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do 

NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por VINICIUS 

DINIZ DE SOUSA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I 

do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido contraposto 

formulado pela parte Reclamada para CONDENAR a parte Autora a pagar 

seus débitos pendentes contraídos junto à reclamada no valor R$ 432,12 

(quatrocentos e trinta e dois reais e doze centavos), corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data, mais juros de mora de 

1% ao mês desde a contestação. Deixo de condenar a parte reclamante 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011284-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR MIRANDA BENCICE OAB - MT25697-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011284-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA REQUERIDO: SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

objetivando a restituição dos valores pagos indevidamente, bem como 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência de 

preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. A pretensão merece 

procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. O Reclamante alega ter encerrado a relação 

jurídica com a Reclamada. Afirma que no mês de agosto/2019 fora 

cobrado, de forma irregular, em seu cartão de crédito, o valor proporcional 

que já havia sido pago por meio de boleto. Narra que entrou em contato 

com a Reclamada visando solucionar o problema, e obter o estorno do 

valor pago a mais. Porém,não obteve êxito. Na contestação a reclamada 

aduz que não houve equivoco no valor pago, bem como o dever de 

reparação em danos morais. Na oportunidade alega que o serviço fora 

contratado pela Reclamante. Da análise dos autos, em especial dos 

documentos aportados, tenho que razão assiste ao Reclamante, pois 

logrou êxito em comprovar o alegado, especialmente quanto ao fato de ter 

assinado o contrato de cancelamento da cobrança da tarifa de 

manutenção de conta, bem como ter pago a quantia total de R$ 59,96 

(cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos) a mais e que, por isso, 

fazia jus a restituição dos valores pagos. Contudo, impõe destacar que 

sobre o total comprovadamente pago R$ 59,96 (cinquenta e nove reais e 

noventa e seis centavos) o montante deve ser restituído em dobro 

conforme balizado art. 42, parágrafo único, do Código e Defesa do 

Consumidor, resultando assim no valor de R$ 119,92 (cento e dezenove 

reais e noventa e dois centavos) a ser restituído. Impõe, portanto, 

reconhecer a falha na prestação de serviço perpetrada pela Reclamada e, 

como consequência, acolher o pedido consistente na condenação das 

empresas em danos morais. É cediço que a responsabilidade da 

Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 

14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a Reclamada cometeu ato ilícito ao proceder à alteração unilateral do plano 

contratado pela Reclamante. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, no momento em 

que a Reclamada não agiu dentro dos limites do contrato, a par de implicar 

palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo e afronta a dignidade 

do Reclamante, pois no aguardo da produção dos efeitos conforme 

contratado. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado por 

ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA em desfavor de SKY SERVIÇOS 

DE BANDA LARGA para CONDENAR a Reclamada a restituir ao 

Reclamante a quantia de R$ 119,92 (cento e dezenove reais e noventa e 

dois centavos), cujo valor deverá ser corrigido pelo IGP-M FGV a partir do 

fato gerador e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação; 

bem como CONDENAR o Reclamado ao pagamento da quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) à título de danos morais, corrigidos a partir 

desta data pelo IGP-M da FGV, mais juros de mora de 1% a.m a contar da 

citação. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010194-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010194-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIENE EVANGELISTA DA SILVA REQUERIDO: CLARO 

S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de Reclamação em que 

as alegações do autor se fundam na ocorrência de prática abusiva 

consistente na cobrança indevida por serviços não contratados. Aduz 

que encaminhou notificação extrajudicial à Reclamada, que reconheceu o 

erro e excluiu a cobrança. Ao final a Reclamante pugnou pela condenação 

da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e desvio de 

tempo produtivo. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 
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com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide, assim, dispenso a instrução, o que determina o julgamento antecipado 

do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.. 3. No mérito a ação é Improcedente. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, 

onde a reclamado está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe o reclamado provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedor de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Conforme se 

evola dos autos, constata-se que a parte Autora recebeu cobrança 

indevida da Reclamada que, após envio de notificação extrajudicial, teve a 

mesma excluída, sem qualquer negativação de seu nome ou mácula à 

imagem da Autora. No que tange a pretensão indenizatória referente aos 

danos morais supostamente vivenciados, entendo que o pleito merece 

juízo de improcedência. No presente caso, a parte reclamante não 

demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial. Cediço 

que a indenização por danos morais, como é sabido, pressupõe 

importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete 

considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano 

patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, 

abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha 

causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a 

dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese 

dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram 

causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de 

dar ensejo a danos morais indenizáveis. Ressalta-se que abstraindo o 

ânimo interior da parte reclamante, não restou comprovada que a 

reclamada tenha agido de modo desmedido ou extrapolado os limites 

impostos pelas normas gerais de conduta na prestação dos seus serviços 

junto ao requerente. Nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO CONFORME ART. 557 DO CPC. 

COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL 

NÃO DEMONSTRADO. A simples cobrança de um débito, sem qualquer 

circunstância outra capaz de causar lesão aos direitos personalíssimos 

da parte autora, ainda que inexistente a dívida, não caracteriza dano 

moral. Situações retratadas na inicial que constituem mero contratempo 

decorrente da vida cotidiana, que não se identificam com aquelas 

situações capazes de gerar dano extrapatrimonial. RECURSO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SEGUIMENTO NEGADO. (Apelação 

Cível Nº 70053458378, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 26/04/2013). 

(destaquei) Assim ante a inexistência de negativação ou de suspensão do 

fornecimento do serviço, não há o que se falar em danos à honra e 

dignidade do Reclamante e, esses fundamentos, nos levam ao juízo de 

improcedência do referido pleito. Quanto ao pedido de indenização por 

desvio de tempo produtivo, tenho que a parte autora não logrou êxito em 

demonstrar que teve opostos vários obstáculos pela Reclamada para 

reconhecer a ilegalidade da cobrança, pelo contrário, após o recebimento 

da notificação a parte Reclamada providenciou o cancelamento do débito, 

sem qualquer empecilho. Desta forma, tenho que a parte Autora não 

logrou êxito em comprovar que necessitou dispensar uma grande 

quantidade de tempo para a solução do conflito, capaz de gerar a perda 

de tempo e o recebimento de indenização. III - DISPOSITIVO Posto isso, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por LUCIENE EVANGELISTA DA SILVA em desfavor 

de CLARO S.A. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009962-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREM GABRIELLE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009962-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KAREM GABRIELLE DA SILVA SOUZA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer contrato com a Reclamada que justifique as 

negativações de seu nome nos valores de R$ 413,37 (quatrocentos e 

treze reais e trinta e sete centavos, inclusa em 19/08/2016, contrato nº. 

052076971000055CT; R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), inclusa em 

09/09/2016, contrato nº. 052076971000055EC; e R$ 509,61 (quinhentos e 

nove reais e sessenta e um centavos), inclusa em 18/07/2017, contrato 

nº. 052076971000055AD. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência dos débitos que originaram as negativações em comento, bem 

como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. No que tange a preliminar de falta de 

interesse de agir, arguida pela Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º do 

Código de Processo Civil dispõe que “para propor ou contestar a ação é 

necessário ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação a 

possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os 

quais devem estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a 

parte reclamante pugna na inicial pelo pagamento de indenização por 

danos morais decorrentes da negativação indevida de seu nome, desta 

forma, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que 

se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. Da mesma forma, resta 

afastada a preliminar de inépcia da inicial arguida pela Reclamada, haja 

vista que o processo esta instruído com todos os documentos 

necessários para o seu julgamento. 3. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. 

Inicialmente destaco que resta rejeitada a prejudicial de mérito (prescrição) 
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suscitada pela reclamada, vez que, embora na hipótese dos autos, 

aplicável o prazo prescricional previsto no art. 206, §3º, inc. V, do CC, isto 

é, trienal, necessário se faz delimitar o termo inicial de sua contagem. Com 

efeito, as lesões causadas pela inserção indevida dos dados do 

consumidor no cadastro restritivo de crédito perduram desde a sua 

inserção, até a sua exclusão. Ou seja, enquanto a negativação estiver 

ativa no cadastro dos órgãos restritivos há a lesão à honra objetiva do 

consumidor. Portanto, o prazo prescricional nas demandas que visem o 

recebimento de indenização por danos morais causados pela inclusão 

indevida dados do consumidor no cadastro restritivo de crédito tem seu 

termo inicial computado apenas quando da exclusão da negativação. 

Desta forma, no caso em tela a parte Autora logrou êxito em demonstrar 

que em 05/09/2019 (data em que o extrato foi emitido) ainda constava a 

inscrição inserida pela Reclamada, objeto da demanda, não aplicável, 

assim, a prescrição suscitada pela Reclamada. Analisada a prejudicial, 

passo à análise do mérito. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Reclamada alega que o 

Autor contratou os serviços de cartão de crédito, sendo devida a 

negativação, ante a inadimplência. No entanto, nada acostou para 

comprovar o alegado. Destaco que as faturas, desacompanhadas de 

qualquer outro elemento que possa imputar a responsabilidade ao 

consumidor pela contratação, são documentos apócrifos, inservíveis para 

comprovar a existência de relação jurídica entre as partes. Desta forma, 

em que pesem as alegações da defesa, verifico que a Reclamada nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não 

se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 

Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta consignar que, no caso em 

tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, haja 

vista que, em detida análise ao extrato de negativação acostado aos 

autos, verifica-se que a parte Autora não possui negativações 

preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por KAREM 

GABRIELLE DA SILVA SOUZA em desfavor de BANCO BRADESCO para 

DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso (19/08/2016). Intime-se a Reclamada para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceda na exclusão do nome da parte Autora do 

cadastro restritivo de crédito com referência aos débitos nos valores de 

R$ 413,37 (quatrocentos e treze reais e trinta e sete centavos, inclusa em 

19/08/2016, contrato nº. 052076971000055CT; R$ 56,00 (cinquenta e seis 

reais), inclusa em 09/09/2016, contrato nº. 052076971000055EC; e R$ 

509,61 (quinhentos e nove reais e sessenta e um centavos), inclusa em 

18/07/2017, contrato nº. 052076971000055AD, objeto destes autos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013214-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE LARA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO OAB - MT26070/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013214-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FLAVIA DE LARA DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique as 

negativações de seu nome nos valores de R$ 289,96 (duzentos e oitenta 

e nove reais e noventa e seis centavos) e R$ 180,57 (cento e oitenta reais 

e cinquenta e sete centavos). Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em apreço, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 
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estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares arguidas pela defesa, 

em razão do resultado do julgamento do mérito da demanda, nos termos do 

Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece 

juízo de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à 

Reclamada serviços bancários, cujo termo de adesão segue anexo. 

Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o termo de adesão 

encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme 

podemos verificar a partir da análise dos contratos e dos demais 

documentos assinados por ela, como procuração, declaração de 

hipossuficiência e documentos pessoais, onde constam assinaturas que, 

mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é 

oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, se o contrato existe, e 

restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor 

apontado no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao 

exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos 

colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às 

suas alegações. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Quanto ao pedido de condenação à 

litigância de má-fé formulado por ambas as partes, tenho que o pedido não 

merece prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos ensejadores 

de tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por FLAVIA DE LARA DA SILVA PEREIRA em desfavor de BANCO 

BRADESCO. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011087-86.2019.8.11.0001
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FABIO JUNIOR CARLOS FALCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011087-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO JUNIOR CARLOS FALCAO REQUERIDO: VIVO S.A. I 

- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a 

parte autora alega ser indevida, uma vez que desconhece qualquer débito 

perante a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor 

de R$ 119,60 (cento e dezenove reais e sessenta centavos), contrato nº. 

2136181977, inclusa em 12/04/2018. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em apreço, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares arguidas pela defesa, 

em razão do resultado do julgamento do mérito da demanda, nos termos do 

Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 
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com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece 

juízo de improcedência e procedência do pedido contraposto. 

Compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se 

que a parte Autora possui relação jurídica junto à Reclamada, tendo 

realizado a contratação dos serviços de telefonia, cujo termo adesão 

segue anexo à contestação, juntamente com cópia dos documentos 

pessoais da parte Autora. Destaca-se que a Reclamante deveria acostar 

documentos que comprovem que realizou o pagamento das faturas, ou 

provas de que os serviços foram cancelados, contudo, manteve-se inerte. 

Ademais, a Reclamada acosta relatório de utilização dos serviços, bem 

como demonstra que a Reclamante realizou o pagamento de faturas, o que 

demonstra que os serviços foram utilizados. Portanto, a cobrança é 

devida, uma vez que o contrato de confissão de dívida encontra-se 

devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar 

a partir dos documentos pessoais acostados na Inicial em consonância 

com os contratos, igualmente, assinados por ela, inclusive, se 

compararmos com a assinatura oposta no termo de audiência de 

conciliação, na procuração e na declaração de hipossuficiência, onde 

constam assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem 

qualquer dificuldade que é oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, 

se o contrato existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é 

devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a 

requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. 

Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em 

provas a socorrer às suas alegações. Destaco que cabia a promovente 

comprovar a sua condição de adimplente, sendo que se manteve inerte. 

Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais, 

haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, 

ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do 

NCPC. Assim, não incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A 

incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do 

ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora 

ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1] . 

Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, 

inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V 

-, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos 

autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, 

não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações do reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por derradeiro, acolho o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos 

referentes à negativação não foram pagos pela parte Reclamante. Assim, 

cabível a condenação da Reclamante ao pagamento do valor de R$ 119,60 

(cento e dezenove reais e sessenta centavos), referente ao valor 

negativado. Quanto ao pedido de condenação à litigância de má-fé 

formulado por ambas as partes, tenho que o pedido não merece 

prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos ensejadores de tal 

penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do 

CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por em 

FABIO JUNIOR CARLOS FALCAO desfavor de VIVO S.A. Ainda, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela parte reclamada para CONDENAR a 

parte autora a pagar seu débito pendente no valor R$ 119,60 (cento e 

dezenove reais e sessenta centavos), corrigidos monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da data do vencimento, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir da contestação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010279-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO MORAES DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega ser indevida, 

uma vez que desconhece qualquer débito perante a Reclamada que 

justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 581,77 (quinhentos e 

oitenta e um reais e setenta e sete centavos), contrato nº. 

MP709766007731797066. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência dos débitos que originaram as negativações em apreço, bem 

como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares 

arguidas pela defesa, em razão do resultado do julgamento do mérito da 

demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência Em análise detida dos autos verifico que a parte 
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Reclamante colacionou junto a inicial: documentos pessoais, declarações, 

procuração e extrato de negativação. Destaco que a parte Reclamante 

apenas alega que “(...) desconhece o contrato que resultou na 

negativação em questão, pois jamais utilizou os serviços da operadora Ré, 

devendo assim, se tratar de má-fé da parte Ré ou a fraude” (sic). De outro 

lado, compulsando os documentos juntados com a contestação, nota-se 

que a parte Autora realmente detinha junto à Reclamada a contratação dos 

serviços de cartão de crédito, vez que a defesa está instruída com áudio, 

que comprova que a parte Autora contratou os serviços de cartão de 

crédito, confirmando seus dados pessoais, inclusive data de expedição do 

documento, endereço, e-mail, nome da mãe e do pai, dentre outros. 

Ademais, a parte Reclamada acostou faturas, as quais demonstra a 

utilização do cartão, bem como a realização de pagamentos. Portanto, 

inconteste a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a 

utilização dos serviços por parte da consumidora. É que há determinadas 

relações contratuais que prescindem da existência de contrato 

instrumentalizado, ou mesmo de acordo verbalizado, o que ocorre em 

profusão nas relações de consumo que, conforme lição de Rizzatto 

Nunes, “São aquelas em que um comportamento de fato, socialmente 

generalizado, faz com que se aceite a existência de um contrato, ainda 

que ele jamais tenha sido firmado. O contrato é presumido diretamente do 

fato da ação ou comportamento. São, tecnicamente falando, ’relações de 

fato contratuais’ (Curso de Direito do Consumidor, São Paulo, Saraiva,pág. 

669). Outrossim, é cediço que a contratação dos serviços de telefonia em 

muitos dos casos são efetuados contato telefônico. Nesse sentido: 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE 

DEMONSTRADA NOS AUTOS. COBRANÇA REGULAR, PEDIDO 

IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO POR MÁ-FÉ CONFIRMADA. RECURSO 

IMPROCEDENTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004747234 RS, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 10/07/2014, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/07/2014). 

Assim, a cobrança é devida, uma vez que o conjunto probatório acostado 

aos autos é capaz de afastar a possibilidade de fraude. Ora, se houve 

contratação e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é 

devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a 

requerida se restringe ao exercício regular de direito que lhe compete. 

Destaco que os documentos colacionados pela parte Requerida se 

traduzem em provas a socorrer às suas alegações. Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Quanto ao pedido de condenação à 

litigância de má-fé formulado pela Reclamada, tenho que o pedido não 

merece prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos ensejadores 

de tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por FABIO MORAES DE ALMEIDA em desfavor de BANCO SANTANDER. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012501-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TALISSON HENRIQUE REZENDE BRUNO REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se 

indevida, uma vez que não possuir qualquer contrato com a Reclamada 

que justifique as negativações de seu nome nos valores de R$ 1.672,13 

(um mil seiscentos e setenta e dois reais e treze centavos), contrato nº. 

133641464; R$ 1.672,13 (um mil seiscentos e setenta e dois reais e treze 

centavos), contrato nº. 179614318; R$ 1.672,13 (um mil seiscentos e 

setenta e dois reais e treze centavos), contrato nº. 179119738; e R$ 

30,00 (trinta reais), contrato nº. 18099340; todas inclusas em 29/07/2019. 

Ao final, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos que 

originaram as negativações em comento, bem como indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para comprovar 
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suas alegações telas de seu sistema interno. Destaco que as imagens 

juntadas no bojo da contestação e as faturas apenas traduzem que a 

demandada reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, 

que em absoluto se caracterizam como documento, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser 

adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. 

Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos 

provas que viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das 

cobranças objeto da presente, por assim não se descurou do ônus 

probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, 

restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, 

BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta 

salientar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostada aos autos, verifica-se que a parte Autora não 

possui outras negativações. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por TALISSON HENRIQUE REZENDE BRUNO em desfavor de 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. para DECLARAR a 

inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte 

Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso. Intime-se a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda na exclusão do nome da parte Autora do cadastro restritivo de 

crédito com referência aos débitos nos valores de R$ 1.672,13 (um mil 

seiscentos e setenta e dois reais e treze centavos), contrato nº. 

133641464; R$ 1.672,13 (um mil seiscentos e setenta e dois reais e treze 

centavos), contrato nº. 179614318; R$ 1.672,13 (um mil seiscentos e 

setenta e dois reais e treze centavos), contrato nº. 179119738; e R$ 

30,00 (trinta reais), contrato nº. 18099340; todas inclusas em 29/07/2019, 

objeto destes autos. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005902-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUELLEN BARBOSA CAVALCANTE REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome no valor de R$ 305,51 (trezentos e cinco Reais e cinquenta e 

um centavos), contrato nº. 101630036560918, inclusa em 17/11/2018. Ao 

final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em apreço, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Portanto, não comporta o pedido de desistência 

formulado pela parte Autora. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não 

merece ser acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não 

se trata de causa complexa que demandaria realização de prova pericial, 

estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde 

da causa. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 
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lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece 

juízo de improcedência e procedência em parte do pedido contraposto. 

Compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se 

que a parte Autora realmente contratou junto à Reclamada empréstimo 

CDC, haja vista que a defesa está instruída com Cédula de Crédito 

Bancário devidamente assinada pela parte Autora, juntamente com cópia 

dos documentos pessoais da parte Autora. Portanto, a cobrança é devida, 

uma vez que o contrato encontra-se devidamente assinado pela parte 

Reclamante, conforme podemos verificar a partir dos documentos 

pessoais acostados na Inicial em consonância com os contratos, 

igualmente, assinados por ela, inclusive, se compararmos com a 

assinatura oposta no termos de audiência de conciliação, procuração e 

declaração de hipossuficiência, onde constam assinaturas que, mesmo a 

olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é oriunda do 

próprio punho da parte autora. Consigno, ainda, que a responsabilidade 

pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro 

de inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos 

da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS 

CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO 

RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. 

RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO 

CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA, 

ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Por derradeiro, acolho parcialmente o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos 

referentes a utilização dos serviços não foram pagos pela parte 

Reclamante. Assim, cabível a condenação da Reclamante ao pagamento 

do valor de R$ 305,51 (trezentos e cinco Reais e cinquenta e um 

centavos), referente ao valor negativado. Quanto ao pedido de 

condenação da Reclamante à litigância de má-fé, tenho que o pedido não 

merece prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos ensejadores 

de tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por LEANDRO ELIAS FERREIRA DOS SANTOS em desfavor de CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. Ainda, nos termos do artigo 487, 

inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido 

contraposto formulado pela parte reclamada para CONDENAR a parte 

autora a pagar seu débito pendente no valor R$ 305,51 (trezentos e cinco 

Reais e cinquenta e um centavos), corrigidos monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da data do vencimento, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir desta data. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012348-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JEOMAR ABREU PAULO DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome no valor de R$ 767,66 (setecentos e sessenta e sete reais e 

sessenta e seis centavos), contrato nº. 018121671000005, datada de 

10/09/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos 

que originaram as negativações em comento, bem como indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. No 

que tange a preliminar de falta de interesse de agir, arguida pela 

Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil 

dispõe que “para propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e 

legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, 
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a legitimidade e o interesse processual, os quais devem estar presentes 

de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna na 

inicial pelo pagamento de indenização por danos morais decorrentes da 

negativação indevida de seu nome, desta forma, entendo que o interesse 

de agir está presente, considerando que se mostra necessário o 

ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, 

rejeito a preliminar. Da mesma forma, resta afastada a preliminar de inépcia 

da inicial arguida pela Reclamada, haja vista que o processo está instruído 

com todos os documentos necessários para o seu julgamento. Por fim, 

afasta-se a preliminar de inépcia da inicial, haja vista que a petição inicial 

não é confusa, permitindo-se claramente constatar que a parte Autora 

visa discutir a legalidade da negativação de seu nome. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em que pesem as alegações da defesa, 

verifico que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta 

consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostado aos autos, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por JEOMAR ABREU PAULO DE ALMEIDA em desfavor de 

BANCO BRADESCO para DECLARAR a inexistência dos débitos que 

geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, 

bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data do evento danoso (19/08/2016). 

Intime-se a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda na 

exclusão do nome da parte Autora do cadastro restritivo de crédito com 

referência ao débito no valor de R$ 767,66 (setecentos e sessenta e sete 

reais e sessenta e seis centavos), contrato nº. 018121671000005, datada 

de 10/09/2019, objeto destes autos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010379-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIELY ALMEIDA RAMOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível, na qual a parte 

autora funda suas alegações na ocorrência de falha da prestação de 

serviço por parte da requerida que indevidamente reteve valores oriundos 

do recebimento de abono salarial (PIS/PASEP) para quitar débitos de sua 

conta corrente, os quais são indevidos. Ao final o autor pugnou pela 

condenação da requerida à restituição em dobro dos valores retidos 

indevidamente de sua conta corrente, bem com ao pagamento de 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. No que se refere à 
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impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

consigna-se que, segundo o rito dos juizados especiais, o acesso ao 

procedimento especial independerá do pagamento de custas, taxas ou 

despesas, nos termos do Art. 54 da Lei 9.099/95. 3. Cumpre destacar que, 

no caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão merece Juízo 

de Procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Trata-se de 

demanda em que a parte Autora relata que teve valores recebidos do 

PIS/PASEP retidos indevidamente pela Reclamada para diminuir saldo 

devedor de sua conta corrente nº. 22.662-9. Contudo, alega ser abusivo o 

recolhimento da referida verba, vez que não possui débitos com a parte 

Reclamada, conforme extratos anexos. A parte requerida, por sua vez, 

em sede de defesa, sustenta que possui direito de cobrar o que lhe é 

devido, sendo que a patê Autora deixou de movimentar sua conta 

bancária, tendo gerado a cobrança de juros. Em nova petição (ID 

26409550) a parte Reclamada explica que em 2018 a Reclamante realizou 

vários acordos para pagamento de um débito no importe de R$ 1.072,20, 

contudo, descumpriu todos os acordos, o que gerou a cobrança em sua 

conta corrente. Pois bem. Em análise detida aos documentos acostados 

aos autos verifica-se que o Autor possui razão. Com efeito, destaca-se 

que a parte Reclamada não logrou êxito em comprovar a evolução dos 

débitos da parte Reclamante. Destaca-se que a parte Reclamada não 

acosta o contrato de cheque especial da parte Autor, o que impossibilita 

constatar a evolução da dívida, ademais, os extratos não demonstrar que 

a parte Reclamante entrou o ano de 2019 com débitos, vez que o extrato 

de dezembro de 2018 demonstra que o saldo em conta era R$ 0,00 (zero). 

Ademais, no mês de janeiro/2019 houve apenas a cobrança de juros, sem 

demonstrar precisamente como foram gerados. Assim, tenho que a parte 

Reclamada não logrou êxito em comprovar a origem dos débitos existentes 

na conta corrente da parte Autora. Inobstante a constatação alhures, 

verifica-se que a parte Reclamada, de qualquer forma, não poderia reter 

débitos oriundos do PIS/PASEP para cobrir saldo devedor de conta 

corrente, isso porque, os valores recebidos à título de abono salarial 

possuem natureza alimentar, sendo equiparado à salário, que não poder 

ser retido para pagamento de dívidas sem a anuência do devedor. Nesse 

sentido: RECURSO ESPECIAL. CONTA-CORRENTE. SALDO DEVEDOR. 

SALÁRIO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. - Não é lícito ao banco valer-se 

do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo 

empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter 

o pagamento da dívida em ação judicial. - Se nem mesmo ao Judiciário é 

lícito penhorar salários, não será instituição privada autorizada a fazê-lo. 

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 831.774 – RS, relator MINISTRO HUMBERTO 

GOMES DE BARROS, julgado em 09/08/2007). Portanto, indevida a 

retenção dos valores recebidos pela autora a título de PIS/PASEP em sua 

conta corrente. Destaca-se que a parte Reclamada cumpriu a liminar, 

conforme demonstrado no movimento ID 25948434, portanto, com o 

cumprimento da liminar afasto o pedido de restituição em dobro formulado 

pela parte Autora. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, 

destaco ainda que é evidente que há, nesses casos, falha na prestação 

dos serviços, pois não é admissível que a empresa não zele pela validade 

e legalidade do que cobra e vem a debitar na conta corrente de seus 

clientes valores equiparados à salário, que possuem natureza alimentar. 

Nesse ínterim, cumpre anotar que esses casos tratam de relação de 

consumo decorrente da má prestação de um serviço e da conduta 

imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do 

risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto 

Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, 

prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo 

em vista o fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo 

em massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização 

das relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, 

em um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” 

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, 

Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa 

evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano moral que lhes 

forem causados. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. Nesse sentido. "Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO DE VALORES NA 

CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA. No caso, 

a autorização de débito se restringe àqueles oriundos da própria conta 

registro “A” e não de débitos decorrentes de outras contratações 

vinculadas à conta corrente diversa “B”. Assim, não comprovada a 

autorização para o desconto dos valores retidos na conta salário da 

autora, tem-se como indevidos. DEVOLUÇÃO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS, NA HIPÓTESE. RETENÇÃO DE SALÁRIO. DERAM 

PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 

70083085712, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 11-12-2019)" No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, 

constato que a parte Reclamada descumpriu, sem qualquer justificativa, a 

liminar deferida nos autos (ID 24793213 – Decisão), bem como a decisão 

ID 25410587 que majorou a multa, vindo a cumprir a decisão somente após 

nova majoração (ID 25630813 – Decisão), portanto cabível a aplicação da 

multa por descumprimento cominada na decisão de movimento ID 

25410587 no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos formulados por DANIELY ALMEIDA 

RAMOS em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. para CONDENAR a 

Reclamada a pagar à Autora o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de indenização por danos morais, atualizados desde a data do 

arbitramento e acrescido de juros de mora a contar da data da citação. Por 

pertinência, TORNO DEFINITIVA a liminar deferida nos autos e CONDENO a 

parte Reclamada ao pagamento de multa no importe de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) pelo descumprimento da decisão ID 25410587, cujo valor 

deve ser corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 734 de 1000



40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013533-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN OAB - MT19637/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013533-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN REQUERIDO: MM 

TURISMO & VIAGENS S.A, GOL LINHAS AEREAS S.A. I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Cuida-se de ação em que a alegação Autoral se funda em 

ocorrência de falha na prestação dos serviços prestados pelas 

Reclamadas, que não teriam estornado em seu cartão de crédito valores 

pagos por passagens que foram canceladas logo após a compra. Pugna, 

ao final, pela devolução em dobro pelo valor não estornado em seu cartão 

de crédito, bem como a condenação da reclamada em reparação por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo 

de analisar as preliminares arguidas pelas defesas, em razão do resultado 

do julgamento do mérito da demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. 3. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução e julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo 

de improcedência. A parte reclamante relata que em 09/06/2019 realizou a 

compra de passagens aéreas perante as Reclamadas realizando o 

pagamento no importe de R$ 475,51, parcelado por meio de seu cartão de 

crédito. Contudo, em menos de 24 horas cancelou a compra, sendo que 

as Reclamadas informaram que os valores pagos seriam integralmente 

devolvidos em seu cartão de crédito, o que não ocorreu. De plano 

observa-se que razão não assiste ao Reclamante. Sequer há a 

necessidade de analisar as defesas acostadas pelas Reclamadas, isso 

porque, em detida análise à fatura acostada pelo próprio Autor 

constata-se que em 11/06/2019 a 2ª Reclamada creditou na conta 

corrente da parte Reclamante o valor de R$ 475,51, valor este 

correspondente à compra realizada e cancelada (vide fatura com 

vencimento em 11/07/2019 no campo “Pagamento/Créditos”). Dessa forma, 

não há, no caso dos autos, como caracterizar a atitude ilícita da 

Reclamada, tampouco como se estabelecer o nexo de causalidade entre 

sua ação e os alegados danos suportados pelo Reclamante, motivo pelo 

qual se afasta no todo a sua responsabilidade. Por fim, não se vislumbra 

nos autos qualquer negativa de atendimento por parte da Reclamada, não 

existindo qualquer ato ilícito praticado por ela. Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações do reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN em 

desfavor de MM TURISMO & VIAGENS S.A. e GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Deixo de condenar o reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011381-41.2019.8.11.0001
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EBILLY ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011381-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EBILLY ROCHA DE SOUZA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de ação 

em que a alegação Autoral se funda em ocorrência de falha na prestação 

dos serviços prestados pela Reclamada, que teria impedido a realização 

de matricula do último semestre do curso do direito sob a alegação de 

existência de débitos, contudo, alega que é beneficiária de bolsa e 

financiamento estudantil que somados pagam 100% de seu curso. Pugna, 
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ao final, pela declaração de inexistência de débitos, bem como pela 

condenação da reclamada em reparação por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução e julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias 

os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 3. A pretensão merece juízo de 

improcedência. A parte reclamante relata que é beneficiária do programa 

Educa Mais Brasil no percentual de 50% do custo de seu curso, ao passo 

que os outros 50% do curso são custeados por meio de FIES. Informa que 

os programas são aditados semestralmente, não possuindo qualquer 

débito com a Reclamada. Contudo, aduz que ao iniciar o 10ª Semestre em 

05/08/2019 foi surpreendida com a negativa da Reclamada em realizar sua 

matricula, bem como teve negado seu acesso ao portal, sob a alegação de 

existência de débitos. Porém, como faz jus a bolsa e financiamento 

estudantil, não possui qualquer débito com a Reclamada, pois suas 

despesas são arcadas pelos programas governamentais. A Reclamada, 

por sua vez, em sede de contestação alegou que a reclamante possui 

débitos relativos à serviços não cobertos pelo Programa Educa Mais Brasil 

ou pelo FIES. Sustenta que a Reclamante reprovou 34 (trinta e quatro) 

vezes e, a título de exemplo, citou que no 8º semestre a carga horaria 

coberta pelos programas era de 400 horas, contudo a Reclamante cursou 

700 horas, ou seja, cursou 300 horas a mais; ao passo que no 10º 

semestre, após a concessão de liminar, a Reclamante esta a cursar 800 

horas, contudo, os programas pagam apenas 350 horas. Portanto, aduz 

que cabe ao aluno custear os valores que não são pagos pelos 

programas. Com efeito, verifica-se que razão não assiste ao Reclamante. 

No caso dos autos, a Reclamada logrou êxito em comprovar que a parte 

Reclamante reprovou em várias matérias, fato esse reconhecido pela 

Reclamante em sua impugnação. Portanto, caberia à Reclamante 

demonstrar que os valores referentes às cargas horárias estudadas a 

maior, devido às matérias que necessitaram ser novamente estudadas, 

estavam incluídas em seus contratos, tanto do Educa Mais Brasil, quanto 

do FIES. Ora, como é cediço os programas acima mencionados liberam um 

determinado valor referente a uma carga horária previamente 

estabelecida, sendo que esta carga horária refere-se ao curso regular, 

não sendo computado valores referente à matérias novamente estudadas 

devido à reprovação. Portanto, não há abusividade na cobrança de ajuste 

de mensalidade devido à carga horária superior ao liberado pelos 

programas governamentais. Assim, caberia à parte Autora comprovar que 

realizou o pagamento ou que os valores estão inclusos em seu 

financiamento ou programa de bolsa, o que não há nos autos, portanto, a 

Reclamante não se desincumbiu de ônus da prova, nos termos do Art. 

373, inciso I do CPC. Dessa forma, não há, no caso dos autos, como 

caracterizar a atitude ilícita da Reclamada, tampouco como se estabelecer 

o nexo de causalidade entre sua ação e os alegados danos suportados 

pelo Reclamante, motivo pelo qual se afasta no todo a sua 

responsabilidade. Por fim, não se vislumbra nos autos qualquer negativa 

de atendimento por parte da Reclamada, não existindo qualquer ato ilícito 

praticado por ela. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação 

em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se 

constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu 

de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto 

no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, 

que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da 

inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da 

parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 

6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que se destina ao 

consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, 

XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, 

de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua 

sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC 

quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas 

provas carreadas. Logo, não há como conferir crédito às alegações do 

reclamante na medida em que os fatos provados vão de encontro à sua 

pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MANOELLA 

REGINA DE SOUZA SILVA em desfavor de CLARO S.A. Revogo a liminar 

deferida nos autos. Deixo de condenar o reclamante no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008541-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS DE SOUZA REQUERIDO: UNIESP S.A I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a 

parte autora alega se indevida, haja vista que ocorreu por desídia da 

Reclamada, que não encaminhou os boletos para quitação de acordo. 

Portanto, entende que é ilegítima a negativação de seu nome no valor R$ 

3.619,00, contrato n.º 1000000013009475, inclusa em 13/05/2019. Ao 

final, pugnou pela determinação para que a parte Reclamada encaminhe 

novos boletos para proporcionar a quitação de seus débitos, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 
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estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental. Além do mais, destaco que os presentes 

autos instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz 

é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não da 

realização de audiência de instrução e julgamento, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é Procedente. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida que não encaminhava os boletos para quitação de acordo 

celebrado. Relata o Autor que em 2018 mudou-se para esta comarca, 

tendo solicitado que a Reclamada encaminhasse os boletos para o devido 

pagamento de acordo celebrado, vez que o site da Reclamada não 

funciona e os boletos não são encaminhados, sendo que, quando residia 

na comarca de São Paulo/SP, sempre ia pessoalmente até a Reclamada 

retirar o boleto de forma física. Contudo, a Reclamada não encaminhou os 

boletos, mesmo após incessantes tentativas, o que ocasionou a inscrição 

de seu nome no cadastro restritivo de crédito. A Reclamada, por sua vez, 

apenas alega que o Autor firmou acordo e deixou de realizar os 

pagamento, portanto, a inclusão de seu nome no cadastro restritivo de 

crédito é legítima. Contudo, verifica-se que a Reclamada não possui razão. 

Com efeito, contata-se que o Autor logrou êxito em comprovar que vinha 

tentando cumprir com sua obrigação contratual, solicitando boletos para o 

pagamento da dívida. Inclusive, em contato com o atendente “Wilian” se 

verifica que houve a promessa de envio de todos os boletos, para sanar o 

problema do Reclamante, o que não foi feito, demonstrando que existiu 

falha na prestação dos serviços da Reclamada. Assim, embora exista o 

débito, deve a Reclamada proporcionar os meios para que o consumidor 

realize o pagamento, o que não foi feito pela Reclamada. Destaca-se que 

caberia à reclamada demonstrar que o seu site estava em funcionamento, 

emitindo os boletos conforme consta contratualmente, ônus que lhe 

incumbia. Ademais, o Autor comprovou que buscou de várias formas 

resolver o problema, sem obter êxito. Desta forma, tenho que a Reclamada 

nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar que 

forneceu ao Autor todos os meios possíveis para que pudesse arcar com 

o pagamento de seus débitos, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, 

restando cabível, pois, A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome 

da autora em cadastro de negativação Ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome da autora Inscrição 

irregular (...). (3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, 

Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em 

consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de 

serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não 

fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção 

dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por 

si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um 

dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o 

desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre 

outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in 

re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando os fatos expostos alhures e orientando-me pelos citados 

princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, 

pertinente determinar que a Reclamada acoste aos autos novos boletos 

para o pagamento dos débitos referente ao acordo celebrado, cuja juntada 

ocorra com, no mínimo, 20 (vinte) dias de antecedência ao vencimento do 

primeiro boleto, sem qualquer ônus à parte Reclamante. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por FABIANA SOARES DE LIMA 

em desfavor de UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR para DETERMINAR 

que a Reclamada acoste ao processo novos boletos referente ao acordo 

celebrado, consigna-se que a juntada deve ocorrer com, no mínimo, 20 

(vinte) dias de antecedência ao vencimento do primeiro boleto, sem 

qualquer ônus (juros e multa) à parte Reclamante; bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

citação. Por pertinência TORNO DEFINITIVA a liminar deferida nos autos, 

sem imposição de multa. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO
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RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se 

indevida, uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada que 

justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 509,74 (quinhentos e 

nove reais e setenta e quatro centavos), contrato nº. 38392086, inclusa 

em 02/08/2018. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência dos 

débitos que originaram aa negativações em apreço, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar a preliminar arguida pela defesa em 

razão do resultado do julgamento do mérito da demanda, nos termos do 

Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece 

juízo de improcedência e procedência do pedido contraposto. 

Compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se 

que a parte Autora, diversamente do alegado em sua exordial, possuía 

perante a Reclamada cadastro como revendedora de produtos O 

Boticário, cuja ficha de cadastro segue anexa, bem como cópia dos 

documentos pessoais da parte Autora, idênticos aos documentos 

acostados com a inicial, além de comprovante de endereço. Ademais, 

visualiza-se que a Autora realizou compras de produtos perante a 

Reclamada, conforme Nota Fiscal 00135768, cujo canhoto constando a 

confirmação de recebimento segue assinado. Outrossim, verifica-se que o 

valor negativados corresponde exatamente ao mesmo valor da duplicata 

gerada na referida nota fiscal. Portanto, a cobrança é devida, uma vez 

que o contrato encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, 

conforme podemos verificar a partir dos documentos pessoais acostados 

na Inicial em consonância com os contratos, igualmente, assinados por 

ela, inclusive, se compararmos com a assinatura oposta no termos de 

audiência de conciliação, procuração e declaração de hipossuficiência, 

onde constam assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se 

sem qualquer dificuldade que é oriunda do próprio punho da parte autora. 

Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação extrajudicial 

quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é de 

responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Por derradeiro, acolho o pedido contraposto 

formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos referentes às 

duplicatas não foram adimplidos pela Reclamante. Assim, cabível a 

condenação da Reclamante ao pagamento do valor R$ 509,74 (quinhentos 

e nove reais e setenta e quatro centavos). Quanto ao pedido de 

condenação da Reclamante à litigância de má-fé, tenho que o pedido não 

merece prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos ensejadores 

de tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, I do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

DAIANE DA SILVA RIBEIRO em desfavor de MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA. Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I 

do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela 

parte reclamada para CONDENAR a parte autora a pagar seu débito 

pendente no valor R$ 509,74 (quinhentos e nove reais e setenta e quatro 

centavos), corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV, mais juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa 

decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa 

aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida 

extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer 

contrato com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no 

valor de R$ 179,28 (cento e setenta e nove reais e vinte e oito centavos), 

contrato nº. 0350433766, inclusa em 17/03/2019. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. 

II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é Procedente. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno e faturas. Destaco que as imagens juntadas no bojo 

da contestação e as faturas apenas traduzem que a demandada 

reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, que em 

absoluto se caracterizam como documento, porque constituem dados que 

são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta 

salientar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostada aos autos, verifica-se que a parte Autora não 

possui outras negativações. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por CATHARINA DIVINA SANTANA em desfavor de VIVO S.A. 

para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso. Intime-se a parte Reclamada para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda na exclusão do nome da parte Autora do cadastro 

restritivo de crédito no débito no valor R$ 179,28 (cento e setenta e nove 

reais e vinte e oito centavos), contrato nº. 0350433766, inclusa em 

17/03/2019, objeto dos autos. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO
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Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possui qualquer contrato com a Reclamada que justifique 

as negativações de seu nome nos valores de R$ 301,00 (trezentos e um 

reais), contrato nº. UG119732000004272032, inclusa em 17/05/2019. Ao 

final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em apreço, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo 

de analisar as preliminares arguidas pela defesa, em razão do resultado 

do julgamento do mérito da demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. 3. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo 

de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à 

Reclamada serviços bancários, cujo termo de adesão segue anexo. 

Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o termo de adesão 

encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme 

podemos verificar a partir da análise dos contratos e dos demais 

documentos assinados por ela, como procuração, declaração de 

hipossuficiência e documentos pessoais, onde constam assinaturas que, 

mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é 

oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, se o contrato existe, e 

restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor 

apontado no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao 

exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos 

colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às 

suas alegações. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Quanto ao pedido de condenação à 

litigância de má-fé formulado por ambas as partes, tenho que o pedido não 

merece prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos ensejadores 

de tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por FERNANDA GUEDES DE SOUZA em desfavor de BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013199-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA CASSIO DA SILVA PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA OAB - MT16753-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013199-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBERTA CASSIO DA SILVA PADUA REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

reclamação cível na qual alega o reclamante que seu voo contratado junto 

à requerida sofreu alterações unilaterais, sendo cancelado, sendo 

reacomodada em outro voo, chegando ao destino final somente no dia 

seguinte. Ao final pugnou pela condenação da Reclamada ao pagamento 

de indenização pelos danos materiais e morais sofridos. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 
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assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão merece juízo de 

Procedência em Parte. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde as partes 

reclamadas estão mais aptas a em o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbindo às reclamadas 

provarem a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedoras 

de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Pois bem. Verifico que a reclamante adquiriu passagens aéreas perante a 

Reclamada correspondente ao trecho Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ, com 

conexão em Brasília/DF, com embarque previsto para as 06h10min do dia 

04/04/2019, com chegada no Rio de Janeiro/RJ às 15h15min do mesmo 

dia. Contudo, o voo sofreu atraso, sendo prometido embarque para as 

10h30min., assim a Autora decidiu voltar para casa e retornar mais tarde, 

pois estava com seu filho de apenas 07 (sete) meses. Ao retornar foi 

surpreendida com a informação de que o voo estava cancelado e que 

seria reacomodada em outro voo agenda para às 22h22min. do sai 

04/04/2019, tenho chegado ao seu destino final somente às 07h55min. do 

dia 05/04/2019. Em sua defesa a Requerida aduziu, em síntese, que por 

manutenção não programada na aeronave o voo contratado pela Autora 

foi cancelado. Portanto, aduz que agiu na segurança de seus 

passageiros, não podendo ser responsabilizada por motivo de força 

maior. Alega, ainda, que forneceu todo suporte aos Autores. No entanto, 

da análise dos autos e dos documentos anexos, verifico que a Reclamada 

não logrou êxito em demonstrar os fatos articulados na defesa. Destaco 

que o contrato firmado entre as partes previa a prestação do serviço em 

determinado período, sendo que a alteração unilateral de parte da 

Reclamada, acarretou prejuízos à Autora, que chegou ao seu destino final 

com cerca de 16h40min. de atraso. Ademais, poderia a Reclamada 

providenciar voo em outra companhia aérea, em horário que o Autor 

pudesse chegar ao destino final em intervalo de tempo menor, o que não 

ocorreu. Destaca-se que a im possibilidade de operação por condições 

climáticas se traduz em risco da atividade empresarial desenvolvida pela 

Reclamada, cujo prejuízo não pode ser transferido ao consumidor. 

Ademais, verifica-se que, embora se trate de fato excepcional, o mesmo é 

previsível, tendo a Reclamada condições de minimizar ou providenciar 

meios para não causar danos aos seus clientes. Portanto, resta 

inconteste a obrigação da reclamada à reparação dos danos de ordem 

moral e material causado aos reclamantes. Com efeito, a responsabilidade 

das reclamadas como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do 

art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo elas se desincumbido do ônus que lhes cabia, devem 

ser responsabilizadas pelos danos causados à parte reclamante. Assim 

sendo, é incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os 

serviços de transporte aéreo das requeridas e que estes serviços não 

foram prestados nos limites do contrato, já que houve alterações 

unilaterais, não tendo sido cumpridas as normas estabelecidas pela Anac 

(Resolução nº 141/2010). Logo, não há que se falar em inocorrência de 

danos morais à parte reclamante, isso porque o alteração unilateral do 

itinerário contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e 

desconforto, uma vez que fora surpreendida com a deficiente prestação 

de serviços contratados. O dano moral experimentado pela parte 

reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada. 

Nesse sentido, verbis: “Ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. 

INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. 1. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo é 

objetiva (art. 14 do CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Excludente suscitada pela ré, 

correspondente a alteração na malha aérea, que não restou comprovada. 

Ônus probatório que recaía sobre a demandada e do qual não se 

desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos materiais evidenciados na 

espécie. Dever de restituição da importância despendida com alimentação. 

3. Danos morais que independem da prova do efetivo prejuízo, pois já 

trazem em si estigma de lesão. Quantum indenizatório fixado na sentença 

reduzido. Observância dos parâmetros fixados por este órgão fracionário 

em casos semelhantes. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” 

(Apelação Cível Nº 70045554888, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado 

em 29/02/2012) (grifei) No que pertine aos danos morais, a reparação do 

dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 

1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo 

art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar 

de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Assim, de acordo com o princípio da proporcionalidade e 

razoabilidade, bem como pelos motivos expostos alhures, estabeleço 

como quantum indenizatório a título de danos morais o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, julgo improcedente o pedido de 

indenização por danos materiais, haja vista que a parte Autora não logrou 

êxito em demonstrar que as imagens do aplicativo acostada ao processo 

são de sua conta perante o aplicativo de transporte. Destaca-se que 

caberia à reclamante comprovar que dispendeu os valores e que a 

imagem pertence a aplicativo seu. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE 

dos pedidos formulados por ROBERTA CASSIO DA SILVA PADUA em 

face GOL LINHAS AEREAS S.A. para CONDENAR a Reclamada a pagar à 

Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta 

data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007650-37.2019.8.11.0001

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 741 de 1000



Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA BISPO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007650-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TAYNARA BISPO DE MIRANDA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

reclamação cível que em síntese alega a parte autora que após celebrar 

acordo com a Reclamada para pagamento de seus débitos, não teve os 

boletos emitidos pela Reclamada, o que impediu o acesso ao portal do 

aluno para retirada de material didático, dentre outros serviços essenciais 

para o curso estudado. Pugnou por provimento antecipatório dos efeitos 

da tutela para determinar que a Reclamada emita novos boletos; e, ao final, 

requereu a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização 

pelos danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão 

merece Juízo de procedência em parte. Afirma a parte Reclamante que é 

estudante do Curso de Direito, e que em fevereiro/2019 iniciou o 9º 

semestre, tendo celebrado contrato de confissão da dívida para 

parcelamento de seus débitos. Contudo, a Reclamada não providenciou a 

emissão dos boletos, o que impediu o cumprimento sua obrigação, assim, 

restou impossibilitada de utilizar os serviços do portal no 10º semestre, 

devido a existência de débitos. A parte Reclamada, em sede de 

contestação, sustenta que os boletos podem ser emitidos pelo portal e 

pelo celular e não somente na SAA. Sustenta, também que os serviços 

estavam disponíveis à Reclamante, inexistindo dano moral no caso em tela. 

Em que pesem as alegações da defesa, constata-se que não logrou êxito 

em comprovar que os boletos estavam disponíveis à Reclamante, bem 

como que notificou a mesma quanto à possibilidade de ter suspenso o 

acesso ao sistema em caso de inadimplência. Portanto, acertada a liminar 

que deferiu a emissão dos boletos referente ao acordo celebrado sem 

ônus à Reclamante. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, 

tenho que no presente caso, a Reclamante não demonstrou ter sofrido 

abalo moral pelos fatos narrados na inicial. Cediço que a indenização por 

danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do 

indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, 

por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se 

financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes 

que eventual ato ilícito tenha causado. Ademais, a parte Autora sequer 

demonstrou que buscou resolver o problema administrativamente. 

Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese 

dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram 

causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de 

dar ensejo a danos morais indenizáveis. Ressalta-se que abstraindo o 

ânimo interior da parte reclamante, não restou comprovada que a 

reclamada tenha agido de modo desmedido ou extrapolado os limites 

impostos pelas normas gerais de conduta na prestação dos seus serviços 

junto ao requerente. Nesse sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA. TRANCAMENTO DA MATRÍCULA DO CURSO DE 

LICENCIATURA VISANDO À ALTERAÇÃO PARA O CURSO DE 

BACHARELADO. IMPOSSIBILIDADE DE TROCA QUE MOTIVOU A 

RESCISÃO CONTRATUAL SEM INCIDÊNCIA DE MULTA. DANOS MORAIS, 

CONTUDO, NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO DE 

CONTRATUAL SEM GRAVE OFENSA OU DANO À PERSONALIDADE 

PASSÍVEL DE JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA MEDIDA INDENIZATÓRIA. 

SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008824773, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Julgado em: 27-11-2019). Desta forma, tenho que o fato do autor 

não ter realizado a prova na data pretendida, não trouxe qualquer prejuízo, 

uma vez que teve êxito no resultado, com a nota 10 na disciplina, desta 

forma, não restou demonstrado qualquer abalo à imagem autoral que seja 

insuficiente para gerar o direito a receber indenização por danos morais, 

sendo que o pleito deve ser julgado improcedente. III - DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, decreto a revelia da 1ª Reclamada e, no mérito, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE dos formulados por TAYNARA BISPO DE 

MIRANDA em desfavor de IUNI EDUCACIONAL S/A. apenas para 

CONFIRMAR a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa; e 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006242-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOYCE MYLENA GONCALVES DE ARAUJO REQUERIDO: 

IUNI EDUCACIONAL S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Cuida-se de reclamação cível cuja causa de pedir reside na alegação de 

falha na prestação dos serviços fornecidos pela Reclamada. Alega a 

parte autora ser beneficiaria de FIES 100% não possuindo qualquer débito 

com a Reclamada, que impediu que realizasse a rematrícula no curso de 

direito. Pugnou por liminar para regularização de sua rematrícula e ao final 

pela declaração de inexistência de débitos, além da condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. É a 
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suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é 

procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

presente a verossimilhança das alegações autorais e, ainda, a 

hipossuficiência do consumidor, por estes motivos, aplica-se a inversão 

do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Alega a Reclamante que é aluna da Reclamada desde 2014, sendo 

beneficiaria de FIES 100% de seu curso, estando atualmente no 10º 

semestre. Contudo, neste semestre foi impedida de estudar, devido a 

cobrança no importe de R$ 24.070,71, a qual alega ser indevida, pois 

possui financiamento de 100% do curso. A Reclamada, em sede de 

defesa, alegou que a cobrança é legítima, vez que a Reclamante estudou 

grade curricular maior que a paga pelo financiamento, como em 2018/1, em 

que a Autora cursou 570 horas, quando a quantidade normal era de 450 

horas, bem como em 2018/2 que a carga horária era de 400 e a Autora 

cursou 490 horas. Aduz, ainda, que “mediante conferência de seu Extrato 

Financeiro, podemos perceber a presença de varias Disciplinas 

Acrescidas na guia “Serviços”, local onde são computados os valores 

devidos pela aluna e não abrangidos pelo financiamento estudantil”. Com 

efeito, razão não assiste à Reclamada. Conforme se evola dos autos a 

Reclamada não logrou êxito em demonstrar que a parte Autora tenha 

estudado as cargas horarias em excesso, conforme alegado, pois não 

acostou os boletins semestrais, bem como não demonstrou 

detalhadamente quais os valores de cada carga horária semestral. 

Ademais, conforme demonstrado pela própria Reclamada, o FIES permite 

que seja acrescentado um percentual a mais para os casos de 

ultrapassar a carga horária paga pelo curso, não tendo a Reclamada 

demonstrado que a carga horaria cursada pela Reclamante ultrapassou o 

limite e que, caso tenha ultrapassado, forneceu ao aluno a opção de pagar 

pelo financiamento. Assim, tenho que a parte Reclamada não logrou êxito 

em comprovar suas alegações, seja pela inversão do ônus da prova, seja 

pela aplicação do inciso I do Art. 373 do CPC. . Portanto, resta inconteste a 

falha na prestação dos serviços fornecidos pela Reclamada. Quanto ao 

dano moral, cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de 

consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de 

um serviço e da conduta negligente da empresa, consequentemente, deve 

ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). Além do 

mais, a Reclamante, por erro da Reclamada, não teve sua matrícula 

efetivada, causando a negativa de realizar todos os deveres de um aluno 

perante a instituição de ensino, o que demonstram a falha na prestação 

dos serviços, haja vista a possibilidade de perda de um semestre letivo. 

De acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil 

objetiva do prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para 

que haja o dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma 

sociedade de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A 

Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma 

eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito a 

indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados. O direito 

à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que 

estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se 

configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, 

causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, 

imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, 

nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, 

na eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, 

indevida será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que 

se dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, 

tal como o caso dos autos. Nenhuma prova é acostada pelo demandado 

de modo a convencer do acerto quanto ao que alega, pois nenhum só 

documento traz de maneira a demonstrar que cumpriu com sua parte na 

avença. Assim, descura a operadora de telefonia de seu dever de 

lealdade, que está vinculada ao princípio da boa-fé, sendo oportuno citar 

Cláudia Lima Marques, que assim define tal princípio: “significa atuação 

refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro 

contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas 

expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, 

sem obstrução, sem qualquer lesão desvantagem excessiva, cooperando 

para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo 

contratual e a realização dos interesses das partes” (Contratos no Código 

de Defesa do Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. O serviço, assim, 

qualifica-se como defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança 

esperada, descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito 

do Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. III - DISPOSITIVO. 

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOYCE MYLENA GONCALVES 

DE ARAUJO em desfavor a UNIC EDUCACIONAL LTDA. Para DECLARAR a 

inexigibilidade dos débitos cobrados à título de ajuste de mensalidade pela 

parte Reclamada, bem como qualquer débito referente à mensalidades 

extras; bem como CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante 

indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação. Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a liminar 

deferida nos , sem imposição de multa. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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S/A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de reclamação cível 

cuja causa de pedir reside na alegação de falha na prestação dos 

serviços fornecidos pela Reclamada. Alega a parte autora ser beneficiaria 

de FIES 100% não possuindo qualquer débito com a Reclamada, que 

impediu que realizasse a rematrícula no curso de direito. Pugnou por 

liminar para regularização de sua rematrícula e ao final pela condenação 

da Reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. 

É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é 

procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

presente a verossimilhança das alegações autorais e, ainda, a 

hipossuficiência do consumidor, por estes motivos, aplica-se a inversão 

do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Alega a Reclamante que é aluna da Reclamada sendo beneficiaria de FIES 

100% de seu curso, estando atualmente no 10º semestre. Contudo, neste 

semestre foi impedida de estudar, devido a cobrança no importe de R$ 

10.941,91, a qual alega ser indevida, pois possui financiamento de 100% 

do curso. A Reclamada, em sede de defesa, alegou que a cobrança é 

legítima, vez que a Reclamante estudou grade curricular maior que a paga 

pelo financiamento. Aduz, ainda, que “aluna realmente é beneficiária do 

FIES em 100%, porém, o financiamento cobre a carga horária comum do 

semestre, uma vez que repassa a IES o valor exato da semestralidade, ou 

seja, os serviços individuais prestados a aluna não são cobertos pelo 

FIES, EM RAZÃO DO FNDE REPASSAR APENAS VALORES RESPECTIVOS 

A SEMESTRALIDADE HABITUAL”. Com efeito, razão não assiste à 

Reclamada. Conforme se evola dos autos a Reclamada não logrou êxito 

em demonstrar que a parte Autora tenha estudado as cargas horarias em 

excesso, conforme alegado, pois não acostou os boletins semestrais, bem 

como não demonstrou detalhadamente quais os valores de cada carga 

horária semestral. Ademais, conforme demonstrado pela própria 

Reclamada, o FIES permite que seja acrescentado um percentual a mais 

para os casos de ultrapassar a carga horária paga pelo curso, não tendo 

a Reclamada demonstrado que a carga horaria cursada pela Reclamante 

ultrapassou o limite e que, caso tenha ultrapassado, forneceu ao aluno a 

opção de pagar pelo financiamento. Assim, embora a Reclamada tenha 

direito de cobrança de matérias cursadas fora da grade coberta pelo 

financiamento, tenho que a parte Reclamada não logrou êxito em 

comprovar suas alegações, seja pela inversão do ônus da prova, seja 

pela aplicação do inciso I do Art. 373 do CPC. Consigna-se que, ante a 

ausência de comprovação do débito, não há motivos para manutenção do 

Termo de Confissão de Dívida celebrado entre as partes, motivo pelo qual 

declaro rescindido. Portanto, resta inconteste a falha na prestação dos 

serviços fornecidos pela Reclamada. Quanto ao dano moral, cumpre 

anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e que o dano moral 

afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta 

negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do 

risco do empreendimento (CDC, art. 14). Além do mais, a Reclamante, por 

erro da Reclamada, não teve sua matrícula efetivada, causando a negativa 

de realizar todos os deveres de um aluno perante a instituição de ensino, 

o que demonstram a falha na prestação dos serviços, haja vista a 

possibilidade de perda de um semestre letivo. De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Nenhuma prova é acostada pelo demandado de modo a convencer 

do acerto quanto ao que alega, pois nenhum só documento traz de 

maneira a demonstrar que cumpriu com sua parte na avença. Assim, 

descura a operadora de telefonia de seu dever de lealdade, que está 

vinculada ao princípio da boa-fé, sendo oportuno citar Cláudia Lima 

Marques, que assim define tal princípio: “significa atuação refletida, uma 

atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, 

respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas 

razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, 

sem qualquer lesão desvantagem excessiva, cooperando para atingir o 

bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a 

realização dos interesses das partes” (Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. O serviço, assim, qualifica-se como 

defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança esperada, 

descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito do 

Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. III - DISPOSITIVO. Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados por ELIANE GIL DA SILVA em desfavor a UNIC 

EDUCACIONAL LTDA. para DECLARAR a rescisão do Termo de Confissão 

do Dívid celebrado entre as partes; bem como CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante indenização por danos morais no montante de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), atualizados monetariamente com incidência do 

IGP-M/FGV desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por pertinência, TORNO 

DEFINITIVA a liminar deferida nos , sem imposição de multa. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007593-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WANESSA CRISTINA REIS MENDES REQUERIDO: AVON 

INDUSTRIAL LTDA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de Reclamação em que as 

alegações se fundam na ocorrência de falha na prestação de serviço por 

parte da Reclamada, que não teria emitido boleto com o valor correto para 

a quitação dos débitos da parte Autora, o que gerou o bloqueio no sistema 

da Reclamada e a impossibilidade de realizar novos pedidos. Ao final o 

reclamante pugnou pela declaração de inexistência de débito, bem como 

pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Código de Processo Civil. 4. No mérito impõe-se lançar édito 

de PROCEDÊNCIA EM PARTE. A priori importante consignar que, no caso 

em tela não há que se falar em relação de consumo, vez que a 

Reclamante atua como represente comercial da Reclamada efetuando a 

revenda dos produtos por ela fabricados. Portanto, em verdade a relação 

existente entre as partes é de parceria comercial, não podendo ser 

confundida com relação de consumo. A propósito: Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

PAGAMENTO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. REVENDEDORA AVON. 

AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. Não há relação de consumo entre 

revendedora e fabricante de produtos, mormente quando a ilicitude 

imputada à ré diz respeito à relação interna travada com a sua 

revendedora. A prova do pagamento incumbe a quem alega. CPC, art. 333, 

I. Assim, uma vez demonstrada a regularidade da constituição da dívida e 

ausente prova do seu pagamento, regular a inscrição do nome da autora 

em órgãos de proteção ao crédito. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

CONFIRMADA. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70071689970, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da 

Silva, Julgado em: 15-03-2017). Alega a Reclamante que restou 

impossibilitada de efetuar o pagamento de seus débitos perante à 

Reclamada, vez que esta não emitia o boleto com o valor correto, emitindo 

boletos com valores exorbitantes que impediam o pagamento da dívida. 

Afirma, que restou impossibilitada de utilizar o sistema da Reclamada para 

realizar pedidos. A Reclamada, por sua vez, alega que os débitos são 

legítimos, sendo que a Reclamante continua em débito. Contudo, 

constata-se que o boleto não foi quitado por erro da Reclamada, que não 

conseguiu emitir boleto contendo o valor correto, sendo que veio a emiti-lo 

comente após a propositura da demanda, em sede de liminar. Ademais, em 

impugnação verifica-se que a parte Autora efetuou o pagamento 

inexistindo débitos. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, 

tenho que no presente caso, a Reclamante não demonstrou ter sofrido 

abalo moral pelos fatos narrados na inicial. Importe consignar que, 

conforme exposto alhures, a relação existente entre as partes não é de 

consumo, assim a responsabilidade da Reclamada, no presente caso, não 

é objetiva, devendo a parte Reclamante comprovar que efetivamente 

restou prejudica pelos atos da parte Reclamada. Cediço que a indenização 

por danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do 

indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, 

por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se 

financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes 

que eventual ato ilícito tenha causado. Ora, caberia à parte Reclamante 

demonstrar que restou impedida de atender um cliente ou mesmo que 

restou prejudicada em realizar venda, não existindo qualquer prova quanto 

ao fato nos autos. Diga-se que o simples fato de não conseguir acesso ao 

sistema da parte Reclamada não demonstra o efetivo prejuízo, capaz de 

gerar o direito ao recebimento de indenização por danos morais. Segundo 

a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves 

enfrentados pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor 

intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Ressalta-se que abstraindo o ânimo interior da parte 

reclamante, não restou comprovada que a reclamada tenha agido de modo 

desmedido ou extrapolado os limites impostos pelas normas gerais de 

conduta na prestação dos seus serviços junto ao requerente. Desta 

forma, tenho que o fato da Autora ter bloqueado o acesso no site da 

Reclamada traduz apenas em mero descumprimento contratual, incapaz 

de gerar o direito ao recebimento de indenização por danos morais. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos 

formulados por WANESSA CRISTINA REIS MENDES em desfavor de AVON 

INDUSTRIAL LTDA. apenas para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos 

objeto da presente demanda; e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais. Por pertinência, torno definitiva a liminar 

deferida nos autos, sem imposição de multa. Sem custas e sem 

honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009790-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EUSTAQUIO JOSE RODRIGUES FILHO REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS na qual alega a parte 

reclamante que seu voo contratado junto à requerida sofreu alterações 

unilaterais, sendo cancelado e remarcado para o próximo dia, causando 

danos de ordem moral. Ao final pugnou pela condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização pelos morais sofridos. É a suma do essencial. II 

– MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 
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para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de preliminar passo à 

análise do mérito da causa. 3. No mérito a pretensão é procedente. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

Reclamante adquiriu passagem aérea da empresa reclamada para o 

trecho Cuiabá/MT - Guarulhos/SP. A viagem estava prevista para o dia 28 

de junho de 2019, com partida em Cuiabá/MT às 18h40min e chegada em 

Guarulhos/SP às 22h00min. Contudo, após 04 (quatro) horas de espera no 

aeroporto, a Reclamada informou que o voo havia sido cancelado e que 

todos passageiros deveriam comparecer ao balcão de check in para 

reacomodação em outro voo. Assim, o Autor foi reacomodado em outro 

voo que partiu de Cuiabá-MT apenas no dia seguinte às 11h30min. O Autor 

relata que no caso em comento as disposições da resolução nº 400 da 

ANAC não foram respeitadas, pois a Reclamada não proporcionou a ele a 

escolha do voo no qual ele seria reacomodado. O Autor afirma que haviam 

diversos voos com destino a capital paulista que chegariam de forma mais 

célere, porém, a Reclamada negou a reacomodação dele nesses voos e o 

reacomodou no voo que foi mais conveniente para ela. A parte reclamante 

alega que a falha na prestação do serviço lhe causou diversos 

transtornos, pois chegou com atraso de 16 (dezesseis) horas no destino 

final, devendo a Reclamada ser condenada ao pagamento de indenização 

por danos morais. Em sua defesa, a Requerida aduziu em síntese que por 

necessidade de reparos emergenciais na aeronave, o voo da parte Autora 

foi cancelado, visando salvaguardar o bem-estar dos passageiros e da 

tripulação. Afirma que prestou todas as assistências aos passageiros, 

não havendo motivo para ser responsabilizada pelo pagamento de 

indenização por dano moral. Em que pese a Reclamada tenha afirmado 

que agiu de acordo com as normas previstas na Resolução nº 400 da 

ANAC, tenho que as determinações da agência reguladora não foram 

respeitadas. O artigo 28 da Resolução da ANAC determina que a 

reacomodação deverá ser feita a escolha do passageiro, em voo próprio 

ou de terceiro, para o mesmo destino, na primeira oportunidade, ou em voo 

próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro. Art. 28. A reacomodação será gratuita, não 

se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência 

em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser 

feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou 

de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo 

próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro. Parágrafo único. Os PNAEs, nos termos da 

Resolução nº 280, de 2013, terão prioridade na reacomodação. Dessa 

forma, cabia a Reclamada demonstrar que ofereceu opções de 

reacomodação a parte Autora ou demonstrar que reacomodou a 

passageira no primeiro voo disponível para o destino contratado, o que 

não foi feito. Assim, é inconteste a obrigação da Reclamada à reparação 

dos danos de ordem moral causados à parte Reclamante. Com efeito, a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou 

os serviços de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado 

nos limites do contrato, já que houve atraso de aproximadamente 16 

(dezesseis) horas para cumprimento do itinerário de seu voo. Logo, não 

há que se falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso 

porque o atraso do voo contratado lhe causou transtorno, cansaço, 

frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente 

prestação de serviço. O dano moral experimentado pela parte Reclamante 

exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido, 

verbis: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO E 

PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. VALOR 

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Pela sistemática do Código de Defesa do 

Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o 

dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, não 

sendo reconhecida a excludente prevista no § 3º, inciso II, do citado 

artigo, surge o dever de indenizar atribuído à empresa aérea. 2. As 

indenizações tarifadas previstas nas Convenções Internacionais 

(Varsóvia, Haia e Montreal) não se aplicam às fixações de reparação de 

danos morais decorrentes de má prestação do serviço de transporte 

aéreo internacional, prevalecendo o Código de Defesa do Consumidor 

(STJ. AgRg no AREsp 83.338/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 04/10/2012). No 

mesmo sentido é o entendimento no Supremo Tribunal Federal, segundo o 

qual: Afastam-se as normas especiais do Código Brasileiro da 

Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia quando implicarem retrocesso 

social ou vilipêndio aos direitos assegurados pelo Código de Defesa do 

Consumidor. (RE 351750, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ 

Acórdão: Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2009, 

DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-03 

PP-01081 RJSP v. 57, n. 384, 2009, p. 137-143). 3. Restou incontroverso 

nos autos que a parte ré atrasou o voo adquirido pela parte autora, não 

tendo sequer logrado comprovar que as alegadas condições climáticas 

desfavoráveis ocorreram no horário do vôo contratado (CPC, Art. 333, 

inciso II). 4. Comprovado, mediante prova documental, que a recorrida 

necessitou comprar passagem aérea em outra companhia para 

empreender viagem no trecho internacional volta (Miami/Brasília) porque a 

recorrente não a alocou em outro vôo que satisfizesse seus 

compromissos no brasil, patente o dano material sofrido e, portanto, o 

dever de indenizar. 5. Provoca angústia e desconforto no consumidor, a 

delonga exagerada na solução do problema e a impossibilidade de a 

recorrente seguir, salvo por meio de outra companhia aérea, para o 

destino almejado. Assim, do descumprimento do contrato de transporte 

aéreo, advieram situações que ocasionaram constrangimento e 

desconforto à recorrida, causando-lhe abalo à honra subjetiva. Ferido 

algum dos atributos da personalidade, restam caracterizados os danos 

morais. 6. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de 

indenização por danos morais apresenta-se razoável e proporcional, não 

havendo motivo para redução. 7. Recurso conhecido e não provido. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com a súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46, Lei 9.099/95. A 

recorrente responde por custas e honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”. (TJDFT, Terceira 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF – Rel. FLÁVIO FERNANDO 

ALMEIDA DA FONSECA, Ri 0715400-71.2015.8.07.0016, julgado em 

28.04.2016, publicado em 04.05.2016) No que diz respeito aos danos 

morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessário, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 
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princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, 

para CONDENAR a Reclamada GOL LINHAS AEREAS S.A a pagar a parte 

Reclamante EUSTAQUIO JOSE RODRIGUES FILHO a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012118-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LIDIO DE LIMA HUNGRIA MARCONDES REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique 

as negativações de seu nome nos valores de R$ 193,63, contrato nº. 

MP31166000028407066, inclusa em 14/03/2019. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II 

- MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares 

arguidas pela defesa, em razão do resultado do julgamento do mérito da 

demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à Reclamada 

serviços bancários e cartão de crédito, cujo termo de adesão segue 

anexo. Ademais, a parte Reclamada logrou êxito em comprovar que a 

negativação ocorreu devido à inadimplência da fatura referente ao mês de 

fevereiro/2019, sendo que o Autor não acostou qualquer comprovante de 

pagamento, a fim de comprovar as suas alegações. Portanto, a cobrança 

é devida, uma vez que o termo de adesão encontra-se devidamente 

assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar a partir da 

análise dos contratos e dos demais documentos assinados por ela, como 

procuração, declaração de hipossuficiência e documentos pessoais, onde 

constam assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem 

qualquer dificuldade que é oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, 

se o contrato existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é 

devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a 

requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. 

Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em 

provas a socorrer às suas alegações. Consigno, ainda, que a 

responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos 

danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão 

mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Quanto ao pedido de condenação à 

litigância de má-fé formulado por ambas as partes, tenho que o pedido não 

merece prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos ensejadores 

de tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por LIDIO DE LIMA HUNGRIA MARCONDES em desfavor de BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 
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momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012504-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULA CRISTINA SABARA DE ARAUJO REQUERIDO: BRDU 

SPE VARZEA GRANDE LTDA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que o Autor alega que celebrou com o 

Reclamado contrato de compra e venda de imóvel, contudo, por motivos 

pessoais solicitou a rescisão do contrato, não concordando com os 

descontos realizados pela parte Reclamada. Aduz, ainda, que a cobrança 

de taxa de corretagem do consumidor é abusiva. Assim, requer a 

devolução dos valores pagos a título de taxa de corretagem em dobro, a 

devolução de 90% dos valores pagos, bem como a condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pela Reclamada, haja vista que as empresas 

indicadas em contestação fazem parte do mesmo grupo econômico, 

portanto legitima para figurar no polo passivo. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente 

em Parte. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, onde a reclamado está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. a) Da Comissão de 

Corretagem A princípio urge destacar que a matéria discutida nos 

presentes autos foi levada a julgamento pelo STJ no Resp. nº. 

1551956/SP, em que restaram fixados os parâmetros para o julgamento da 

validade do repasse do ônus do pagamento da comissão de corretagem 

ao promitente-comprador, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA 

DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. 

CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. 

VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE 

ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA 

COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. 

Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a 

obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa 

de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação 

imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da 

unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de 

assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à 

celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO 

CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de 

corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato 

acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 

1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, 

mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 

1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (STJ - REsp: 

1599511 SP 2016/0129715-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, 

Data de Publicação: DJe 06/09/2016). As teses julgadas no referido 

recurso, por terem sido fixadas em sede de recursos repetitivos, possuem 

força vinculativa aos demais juízos, razão pela qual representam diretriz 

de julgamento a serem seguidas pelas demais instâncias do Poder 

Judiciário, não havendo qualquer peculiaridade que justifique a divergência 

de entendimento. Desta forma, em observância ao julgado acima exposto, 

a pretensão autoral deve ser julgada improcedente quanto ao pedido de 

restituição do valor pago à título de comissão de corretagem, haja vista 

que os serviços de corretagem foram devidamente prestados e a 

transferência do ônus de pagamento da referida comissão ao consumidor 

restou devidamente comprovada por intermédio dos documentos 

colacionados pela parte Autora. Portanto, diante de tais fatos e 

documentos não há o que se falar em desconhecimento da contratação e 

cobrança da taxa de corretagem. Sendo que o contrato de corretagem 

celebrado entre as partes deve ser observado, nos termos do Art. 725 do 

Código Civil, verbis: “Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma 

vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, 

ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das 

partes”. Outrossim, o pagamento dos valores devidos ao corretor pode 

ser pactuado entre as partes, nos termos do Art. 724 do Código Civil, 

verbis: “Art. 724. A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, 

nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do 

negócio e os usos locais”. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que a prestação do serviço de intermediação restou 

comprovada nos autos, bem como o repasse do ônus do pagamento à 

parte Autora, que foi feito contratualmente, devendo ser julgada 

improcedente o pleito de restituição dos valores pagos a título de comissão 

de corretagem em dobro. b) Da Rescisão Contratual – Multa O Reclamante 

alega que a multa contratual descontada pela Reclamada no distrato 

celebrado é abusiva, devendo ser reduzida, requerendo a devolução de 

90% dos valores pagos. A Reclamada, por sua vez, em sede de sua 

contestação, aduziu a legalidade na cobrança da multa haja vista que o 

Autor assinou o contrato, reconhecendo a dívida e aderindo a todas as 

cláusulas do mesmo. No caso em tela, embora aplicável o Código de 

Defesa do Consumidor, constata-se que a rescisão contratual se deu por 

iniciativa do consumidor. Portanto, legítima a cobrança de multa contratual, 

nos termos da Súmula 543 do STJ, verbis: Súmula 543 - Na hipótese de 

resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel 

submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata 

restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, 

em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou 

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao 

desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, 

DJe 31/08/2015) Contudo, destaco que é nítido que o contrato celebrado é 

de adesão, não podendo o consumidor discutir, modificar ou suprimir 
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cláusulas que são desvantajosas a ele. Alias, destaco que o contrato 

prevê cláusulas penais somente em relação à hipótese de inadimplemento 

contratual por parte do consumidor, o que, segundo a melhor 

jurisprudência, fere o princípio do equilíbrio contratual, o que coloca o 

consumidor em extrema desvantagem contratual. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA, REJEIÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA RÉ COM A LIDE. 

CONSECTÁRIOS DA RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA DA 

PROMITENTE VENDEDORA. MULTA CONTRATUAL. AJUSTE EM 

DESFAVOR SOMENTE DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. INCIDÊNCIA 

TAMBÉM EM FACE DO PROMITENTE VENDEDOR. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. A previsão de 

cláusula penal apenas para a hipótese de inadimplemento por parte do 

promissário comprador fere o princípio do equilíbrio contratual. O contrato, 

na relação de consumo, como é o caso da espécie que se aponta, não 

pode estabelecer prerrogativa ao fornecedor que coloque o consumidor 

em desvantagem exagerada, ou que seja incompatível com a eqüidade. Art 

52, inciso IV, do Código do Consumidor. [...]. (Apelação Cível Nº 

70068939214, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 28/04/2016). (destaquei) Assim, 

tenho que o contrato em apreço se amolda a um contrato de adesão, nos 

termos do Artigo 54 do CDC, devendo, portanto, sofrer limitações quantos 

as cláusulas tidas como abusivas. Destarte, o fornecedor não pode 

estabelecer cláusulas que “subtraiam ao consumidor a opção de 

reembolso da quantia já paga”, sendo as cláusulas, que estipulem tal 

desvantagem, nulas de pleno direito (inciso II do artigo 51 do CDC). Além 

do mais, destaco que a penalidade imposta pela Reclamada coloca o 

Reclamante em desvantagem exagerada, sendo vedado, nos termos do 

inciso IV do Artigo 51 do CDC. Consigno, também, que é lícita a cobrança 

de multa pela rescisão do contrato pelo consumidor, conforme exposto 

alhures, conquanto, o valor cobrado deve respeitar as normas protetivas 

expostas alhures, de forma a não acarretar enriquecimento ilícito para a 

Reclamada. Desta forma, tendo em vista que o percentual cobrado pela 

Reclamada sobre o valor do bem imóvel a título de multa contratual é 

exageradamente desvantajoso ao Reclamante, determino sua redução 

para 10% do valor pago pelo Autor. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO POR 

PARTE DOS PROMITENTES COMPRADORES. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 

MULTA CONTRATUAL. PREQUESTIONAMENTO. Diante da rescisão de 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel por desistência do 

adquirente é cabível a retenção de parte da parcela paga, no entanto, 

razoável a redução para 10% do valor das parcelas pagas. Sentença 

mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70068356906, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em 10/03/2016). (destaquei) Ademais, observa-se que a 

multa sobre o valor do bem é abusiva, vez que, caso o consumidor 

optasse pela rescisão do contrato no início da transação, teria retido todo 

o valor pago, conforme acima mencionado. Assim, deve a Reclamada 

proceder na devolução do valor de R$ 13.286,70 (treze mil duzentos e 

oitenta e dois reais e setenta centavos), valores estes já com o abatimento 

da multa de 10% sobre os valores pagos. c) Do Dano Moral No que diz 

respeito ao pedido de danos morais melhor sorte não acompanha o 

requerente, uma vez que como é cediço que para a indenização por 

danos morais, pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do 

indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, 

por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se 

financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes 

que eventual ato ilícito tenha causado. Destaco ainda que segundo a 

melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Outrossim, a quebra do contrato não foi motivada 

pela Reclamada, sendo que o simples fato de não ter os valores 

devolvidos não ensejam o dever de ser indenizado moralmente, porquanto 

não estão ligados a nenhum fato que poderia ter causado ofensa a honra 

e a dignidade do Autor. O mero descumprimento contratual não é motivo 

para ensejar o direito de reparação por danos morais. Nesse sentido: 

CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS DANOS 

MATERIAIS SUPORTADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSTORNOS QUE NÃO GERAM 

DANO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL. 

Entendendo a autora que a ré demorou excessivamente no pagamento do 

seguro contratado, em decorrência do sinistro com o veículo segurado, 

ajuizou a presente ação. Referiu o sinistro em 31-03-2014 e ressarcimento 

da seguradora somente em 11-09-2014, demora que lhe gerou inúmeros 

transtornos. Pleiteou a condenação das rés no pagamento de indenização 

a título de danos materiais na monta de R$ 7.910,00, pelo uso de táxi no 

período de 5 meses, e danos morais. Deflui da contratação do seguro 

pactuada o dever de indenização dos prejuízos suportados pela 

segurada, inclusive o ressarcimento das despesas de locomoção durante 

o período em que a autora esteve sem o carro. Todavia, a autora não fez 

prova mínima constitutiva do seu direito, ônus que lhe impõe o art. 333 , I , 

do CPC . Não há nos autos prova acerca do dano material, a ser feita via 

prova documental, como os recibos de pagamento das corridas de táxi 

reivindicadas. Dessa forma, improcedente a pretendida indenização na 

monta de R$ 7.910,00. Incabível, também, o pleito de indenização a título de 

danos morais. O atraso no pagamento do seguro configura mero 

descumprimento contratual, inexistente peculiaridade a justificar a 

caracterização de abalo na... esfera íntima da autora, passível de 

ressarcimento. Mero dissabor do cotidiano a que estão sujeitas as 

pessoas nas relações sociais e comerciais. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005563143, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 18/11/2015). Ocorre que, na hipótese dos autos, os 

entraves enfrentados pelo autor não configura causa suficiente a lhe 

impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos 

morais indenizáveis, posto que, o fato da ocorrência de retenção de 

valores sem reflexos não possui o condão de gerar danos morais, não 

passando a situação de mero aborrecimento do cotidiano. Portanto, 

julga-se improcedente o pleito de indenização por danos morais. . III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos formulados por PAULA CRISTINA 

SABARA DE ARAUJO em desfavor da BRDU SPE VARZEA GRANDE 

LTDA. para: (1º) DECLARAR a rescisão do contrato celebrado entre as 

parte e a Ilegalidade da cobrança da multa contratual da multa contratual 

imposta pela Reclamada e reduzi-la para 10% sobre os valores pagos pelo 

Autor; (2º) CONDENAR a Reclamada a restituir ao Reclamante o valor de 

R$ 13.286,70 (treze mil duzentos e oitenta e dois reais e setenta 

centavos), devendo esse valor ser atualizado monetariamente pelo IGP-M 

da FGV a partir da rescisão contratual e juros de mora de 1% a partir da 

citação; e (3º) JULGAR IMPROCEDENTE os demais pedidos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012151-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSELI DA SILVA BARROS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 

38 da Lei dos Juizados Especiais. Homologo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes no evento ID 27379933, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011305-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BRUNO DA SILVA CARRARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011305-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEX BRUNO DA SILVA CARRARA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. A competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. A Lei nº 

9099/95 é clara ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais 

para processar e julgar tão-somente causas cíveis de menor 

complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, 

extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: “II – quando 

inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação;” Tenho que diante das provas produzidas e das 

divergências das alegações das partes, não há como afirmar a existência 

ou não de prestação de serviços, e com isso a contratação pelas partes, 

sendo forçoso reconhecer que somente a prova pericial grafotécnica, 

ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos 

de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no 

caso em análise. Da análise dos documentos anexos nos autos, 

constata-se que as assinaturas apostas nas provas documentais anexas 

na contestação, ocorreram em forma diversa da exposta nos documentos 

acostados na exordial. Portanto, verifico que as assinaturas não permitem 

afirmar categoricamente se partiram do mesmo punho ou se não partiram 

do punho do Autor, haja vista que o Reclamante assina de forma diversa 

na procuração, documento pessoal e no termo de audiência de 

conciliação. Assim, a perícia grafotécnica, no caso, se mostra 

imprescindível ao deslinde do mérito. Sua não realização, uma vez 

requerida, constitui cerceamento de defesa, ferindo frontalmente o Art. 5°, 

LV, da Constituição Federal. Forçoso reconhecer que somente a prova 

pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de 

fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da 

função jurisdicional no caso em análise. Portanto, o reconhecimento da 

complexidade da matéria é medida que se impõe, a fim de salvaguardar os 

preceitos constitucionalmente previstos, antes de oportunizar a 

comprovação de causa impeditiva, extintiva ou modificativa do pleito inicial. 

Desta forma, sobressai à incompetência do Juizado Especial Cível, razão 

por que há de ser extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a 

complexidade da causa. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, reconhecendo a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, 

em consequência, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz 

de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009926-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA NASCIMENTO PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009926-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIANA NASCIMENTO PAES DE BARROS REQUERIDO: 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C ACÃO DE INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS na qual a parte 

Reclamante alega que teve seu nome inscrito de forma indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, a pedido da parte Reclamada, em virtude 

de débito no valor de R$ 108,13 (cento e oito reais e treze centavos), 

contrato nº 4220533591869066, data da disponibilização 23/09/2019. Ao 

final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em apreço, bem como a condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares 

arguidas pela Reclamada, com fundamento no artigo 488 do CPC. 3. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução e julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece 

juízo de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora aderiu perante a Reclamada 

aos serviços de cartão de crédito, cuja Proposta de Emissão de Cartão 

segue anexa à petição contestatória (id. 26252982, pág. 05). A parte 

Reclamada também trouxe junto com a peça contestatória fatura de 

consumo do cartão de crédito contratado pela parte Reclamante (id. 

26252982, pág. 06). Na fatura é possível verificar que houve pagamento, 
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o que elide qualquer possibilidade de fraude, haja vista que o 

estelionatário, em regra, não realiza pagamento dos débitos que adquiriu 

em nome da vítima. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela 

notificação extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de 

inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da 

Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS 

CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO 

RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. 

RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO 

CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA, 

ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Quanto ao pedido de condenação da Reclamante 

à litigância de má-fé, tenho que o pedido não merece prosperar, haja vista 

que inexistentes os requisitos ensejadores de tal penalidade. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ADRIANA 

NASCIMENTO PAES DE BARROS em desfavor do BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011238-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE CLEA MARQUES DE MACEDO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011238-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GEANE CLEA MARQUES DE MACEDO MORAES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

parte Autora busca a revisão de faturas, as quais não concorda com o 

faturamento. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Questão que prefere às demais diz com a competência do Juizado 

Especial Cível para processar e julgar a presente demanda. Conforme se 

evola dos autos, a matéria que se constitui como objeto da prova diz 

respeito a alegado faturamento em distonia com o real consumo autoral. 

Em detida análise do presente processo em conjunto com os autos do 

processo nº. 8043615-54.2019.811.0001, constata-se que a parte Autora 

alega que as faturas a partir de dezembro/2017 passaram a apresentar 

valores que não condizem com seu faturamento, pretendo a revisão das 

faturas desde então até a presente data. Consigna-se que impossível 

determinar, pelo histórico de consumo autoral, se as faturas realmente 

estão equivocadas, pois o contrato de compra e venda acostado ao 

processo nº. 8043615-54.2019.811.0001 é datado de 01/10/2018 

(ilegível), sendo certo que a parte Autora pretende utilizar média de 

consumo de terceira pessoa para viabilizar sua pretensão. Ademais, 

verifica-se que as imagens acostadas nos autos dos dois processos não 

demonstram que efetivamente o vizinho estava realizando furte de energia 

após seu medidor de forma a onerar seu faturamento. Portanto, para a 

solução da lide exigirá a realização da prova pericial, porquanto nada 

obstante se possa, num olhar desprovido de técnica reconhecer que as 

faturas possuem valor elevado, impossível determinar se realmente 

correspondem ou não ao consumo autoral ou, até mesmo, determinar o 

real consumo do Autor. Nesse passo impõe render ensejo ao que dispõe o 

Enunciado 54 do Fonaje, cuja redação transcrevo: “A menor complexidade 

da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e 

não em face do direito material.”. Daí verifico a complexidade se antevê 

justamente pelo objeto da prova, que, in casu, alcançará a prova pericial, 

inafastável à entrega da prestação jurisdicional. III - DISPOSITIVO Assim é 

que importa dar aplicação à norma constante do art. 3º, caput, c/c art. 51, 

inciso II, ambos da Lei nº 9.099/95, de modo que, diante da complexidade 

inerente à causa, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 
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sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010745-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILCE GOMES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010745-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOILCE GOMES DOS REIS REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na falha da prestação de serviço essencial, eis 

que a Concessionária, responsável pelo fornecimento de água, 

suspendeu os serviços prestados ao Autor, mesmo não possuindo 

qualquer débito perante a mesma. Afirma que, mesmo apresentando o 

comprovante de pagamento, a Reclamada exigiu novamente o pagamento 

da fatura, bem como cobrou taxa de religação dos serviços. Ao final 

pugna pela Condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos materiais e morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito, a demanda é 

procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Afirma a 

Reclamante que teve suspenso o fornecimento de água de sua residência, 

mesmo estando adimplente com a Reclamada. Aduz que, mesmo 

apresentando o comprovante de pagamento, a Reclamada exigiu 

novamente o pagamento da fatura para religar os serviços, bem como 

cobrou taxa de religação dos serviços A reclamada, por sua vez, em sede 

de contestação, afirma que não houve erro na digitação do código de 

barras no momento do pagamento da fatura referente ao mês de 

maio/2019, não possuindo responsabilidade pelo ocorrido. Contudo, 

verifico que razão não assiste à Reclamada, uma vez que embora tenha 

ocorrido o erro, o mesmo não pode ser imputado ao consumidor. Destarte, 

o convênio de pagamento é realizado entre a Reclamada e o banco e, 

conforme se evola do comprovante de pagamento anexo aos autos, 

código de barras não foi digitado pelo Autor, mas sim pelo atendente da 

casa lotérica. Ademais, a Reclamada poderia ter solucionado o problema 

do Autor administrativamente, promovendo a baixa da fatura no momento 

da apresentação do comprovante de pagamento e não cobrando taxa de 

religação dos serviços, contudo, preferiu onerar ainda mais o consumidor 

com a cobrança da fatura vencida e também de taxa de religação dos 

serviços. Outrossim, a par da responsabilidade objetiva, que, por si só, já 

impele à inversão do encargo probatório, de outra parte também se 

conjugam tanto a manifesta hipossuficiência da reclamante (quer sob o 

aspecto econômico, quer sob o técnico), como a verossimilhança dos 

fatos que traz a juízo, o que conduz à necessidade de facilitar a defesa 

de seus direitos, mediante a inversão do ônus probatório. Consigne-se 

que a relação que se estabelece entre a concessionária de energia 

elétrica e a parte reclamante se qualifica como relação de consumo por 

força de interpretação sistêmica dos comandos insertos nos arts. 2º, 3º e 

§ 1º do Estatuto Consumerista, porquanto é consumidor toda pessoa física 

(ou jurídica) que adquire ou utiliza produto (ou serviço) na condição de 

destinatário, final (CDC, Art. 2º), e fornecedor, além da pessoa 

física,também a pessoa jurídica que desenvolve atividade, como no caso, 

de transformação e comercialização de produtos (CDC, Art. 3º), 

definindo-se como produto qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou 

imaterial (na espécie, a energia elétrica). Não fora apenas isso, a relação 

de consumo é inferida a partir do preceito contido no art. 22 do mesmo 

Estatuto, pois, como empresa que opera a concessão da distribuição de 

energia elétrica, estabeleceu o legislador determinadas condições a serem 

observadas, cumprindo à reclamada a observância do seguinte comando 

legal: Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código. Os serviços 

ou atividades essenciais estão relacionados no art. 10 da Lei n. 7783/89, 

dentre os quais se encontra o de energia elétrica, e se definem como os 

que são indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade, entendendo-se por essas as que coloquem em perigo 

iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população (Lei 

7783/89, art. 11, parágrafo único). Constituem, na maioria dos casos, 

serviços públicos cuja prestação é feita, ou diretamente pelo Poder 

Público, ou pelo particular, nesse caso sob o regime de concessão ou 

permissão (CF, art. 175), devendo a lei dispor sobre os direitos dos 

usuários, a política tarifária e a obrigação de manter serviço adequado 

(CF, dispositivo citado, Parágrafo único). Daí por que lhe são atribuídas as 

características de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação, e modicidade das 

tarifas (Lei n. 8987/95, art. 6º, § 1º). Logo, carreia-se o encargo probante 

da requerida comprovar que forneceu o serviço a contento ao requerente. 

Contudo, como se observa das provas carreadas aos autos, seja pelas 

reclamações levadas a cabo pela autora, seja pelo dever de expor os 

fatos conforme a verdade, apenas traz em suas alegações argumentos 

que não devem prosperar, eis que afirma somente que não houve a 

interrupção dos serviços no período informado, não colacionando aos 

autos qualquer ordem de serviço do atendimento às reclamações da 

Autora com a assinatura desta, acostando somente documento produzido 

unilateralmente e de fácil manipulação. Em verdade, sequer há precisão de 

que seja operada a inversão do ônus da prova, porquanto a reclamada, 

como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, responde 

independentemente de culpa, por danos causados aos consumidores, 

configurando-se a falta de energia como defeito na prestação do serviço. 

Frise-se que o ônus da prova competia à reclamada. Havia, por certo, 

outros meios de prova para que se desincumbisse do encargo de provar 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora. 

No entanto, não realizou qualquer atividade probatória, o que conduz à 

procedência do pedido. Com efeito, a permanência sem o fornecimento de 

energia configura situação que gera direito à reparação moral. In casu, o 

dano moral é o damnum in re ipsa (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com 

a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 
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ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-me 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Por fim, constata-se que houve o pagamento 

em duplicidade da fatura de maio de 2015, bem como a cobrança de taxa 

de religação de serviços por culpa da Reclamada. Portanto, devido a 

restituição dos valores. Contudo, os valores devem ser devolvidos de 

forma simples, pois ausente má-fé da parte Reclamada. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOILCE GOMES DOS REIS para 

CONDENAR a reclamada ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO ao pagamento do valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, atualizados pelo 

INPC/IBGE a partir data do arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescida de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação; bem 

como CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos materiais no importe de R$ 89,29 (oitenta e nove reais e vinte e 

nove centavos), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Sem custas e 

sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008815-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DAVID DA SILVA BELIDO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS POR ALTERAÇÃO DE VOO na qual alega o reclamante que seu 

voo contratado junto à requerida sofreu alteração unilateral. Ao final 

pugnou pela condenação da Requerida em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. No mérito a pretensão é 

improcedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 333, II do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante adquiriu passagem aérea da empresa reclamada para o trecho 

Cuiabá/MT- Recife/PE, para o dia 03 de setembro de 2019, com horário 

previsto para partida às 01h05min e chegada no destino final às 05h40min. 

Aduz que o voo foi alterado de forma unilateral pela empresa Reclamada, 

o que lhe causou transtornos, pois o voo adquirido não possuía conexões 

e houve atraso para chegada no destino final. O Reclamante também 

afirma que a troca de voo causou efeitos maléficos a saúde do seu filho. 

Assim, requer a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais. A Reclamada ao apresentar contestação afirmou que a 

alteração do voo ocorreu em virtude da mudança na malha aérea, 

contudo, alega que comunicou o autor da alteração conforme determina a 

Resolução nº 400 da ANAC. Pois bem, analisando as alegações da 

Reclamada em conjunto com as alegações do próprio Autor, observa-se 

que ele foi cientificado com antecedência da alteração do voo. O Autora 

afirma na inicial que “passados alguns meses da compra, o autor foi 

informado que houve alteração na sua reserva”. Posteriormente, na 

impugnação o Autor afirma que “O que se tem provado é que o Autor 

comprou as passagens em 19/10/2018, para voar em 03/09/2019 e 5 dias 

antes da viagem a Reclamada informa a mudança do voo do Autor”. 

Conforme artigo 12 da Resolução nº 400 da ANAC, “as alterações 

realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto 

ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas 

aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas”. 

Assim, somente quando a Reclamada descumprir com o disposto no artigo 

12, esta deverá ser responsabilizada pela falha na prestação do serviço, 

o que não ocorreu no caso em comento. Da própria narrativa do Autor é 

possível verificar que ele foi cientificado da alteração do voo 05 (cinco) 

dias antes da viagem. Dessa forma, não verifico a ocorrência de abalo 

aos direitos da personalidade. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. 

TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO. PRAZO DE 

ANTECEDÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1 - Na forma do art. 

46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, 

regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão 

de alteração de voo que foi previamente informada pela companhia aérea. 

Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do 

pedido. 2 - Transporte aéreo. Alteração de voo. Comunicação prévia. Na 

forma do art. 12 da Resolução 400 da ANAC, as alterações realizadas de 

forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e 

itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos 

passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, 

devendo ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso 

integral do valor pago. No caso em exame, a autora foi comunicada acerca 

da alteração do voo em 15/11/2018 (ID. 8357601), ou seja, com mais de 15 

(quinze) dias de antecedência, e anuiu com a mudança proposta pela 

companhia. Logo, atendidas as disposições da norma de regência pela 

transportadora, não há que se falar em defeito na prestação do serviço. 3 

- Responsabilidade civil. Danos morais. Sem demonstração de lesão de 

direitos da personalidade, não há que se falar em indenização por danos 

morais. Os dissabores e angústias próprios da complexidade da vida 

moderna e das imprevisões das relações cotidianas, por si sós, não 

geram reflexos no âmbito da responsabilidade civil. Dessarte, descabe o 

pleito indenizatório (Acórdão n.1110721, 07000694420188070016, Relator: 

FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos seus 

próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas 

processuais pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios ante a 

a u s ê n c i a  d e  c o n t r a r r a z õ e s .  ( A c ó r d ã o  n . 1 1 7 9 1 9 9 , 

07550797320188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE 

FARIA Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 13/06/2019, 

Publicado no DJE: 02/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta 

forma, entendo que os fatos ocorridos caracterizam, tão somente, 

aborrecimentos decorrentes da relação jurídica existente entre as partes, 

comuns e rotineiros na vida em sociedade. É oportuno frisar que, em que 

pese ser desnecessário a comprovação do dano moral, dada a sua 
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subjetividade, os fatos geradores de tais danos podem e devem ser 

objetivamente demonstrados. Assim, somente há se falar em dano moral, 

quando há abalo percuciente à personalidade ou à dignidade do ser 

humano, abalo esse não verificado no caso em comento. III – DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, promovido pela reclamante DAVID DA 

SILVA BELIDO em face da reclamada AZUL LINHAS AEREAS. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011829-14.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: LUCIENE OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. I 

- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a 

parte autora alega ser indevida, uma vez que desconhece qualquer debito 

perante a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor 

R$ 135,04 (cento e trinta e cinco reais e quatro centavos), contrato nº. 

0334632204. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em apreço, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Deixo de analisar as preliminares arguidas pela defesa, 

em razão do resultado do julgamento do mérito da demanda, nos termos do 

Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece 

juízo de improcedência Em análise detida dos autos verifico que a parte 

Reclamante apenas colacionou junto a inicial: documentos pessoais, 

declarações, procuração e extrato de negativação, bem como alegou que: 

“nunca cadastrou nenhum serviço com a reclamada” (sic). De outro lado, 

compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se 

que a parte Autora realmente detinha junto à Reclamada a contratação dos 

serviços de telefonia móvel, vez que a defesa está instruída com áudio 

que comprova que a parte Autora aderiu aos serviços, tendo confirmado 

seus dados pessoais, data de nascimento, nome de sua genitora, 

endereço, dentre outros. Anote-se, por derradeiro, que, como os serviços 

foram utilizados pela parte consumidora, conforme relatório acostado pela 

Reclamada, resta configurado a celebração do contrato, caso em que não 

seria hipótese de prática abusiva. Ademais, a parte Reclamante não logrou 

êxito em comprovar que cumpriu com sua obrigação contratual, restando 

inadimplente com as faturas. É que há determinadas relações contratuais 

que prescindem da existência de contrato instrumentalizado, ou mesmo de 

acordo verbalizado, o que ocorre em profusão nas relações de consumo 

que, conforme lição de Rizzatto Nunes, “São aquelas em que um 

comportamento de fato, socialmente generalizado, faz com que se aceite a 

existência de um contrato, ainda que ele jamais tenha sido firmado. O 

contrato é presumido diretamente do fato da ação ou comportamento. São, 

tecnicamente falando, ’relações de fato contratuais’ (Curso de Direito do 

Consumidor, São Paulo, Saraiva,pág. 669). Outrossim, é cediço que a 

contratação dos serviços de telefonia em muitos dos casos são efetuados 

contato telefônico. Nesse sentido: REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO 

MORAL. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE DEMONSTRADA NOS AUTOS. 

COBRANÇA REGULAR, PEDIDO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO POR 

MÁ-FÉ CONFIRMADA. RECURSO IMPROCEDENTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004747234 RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 

10/07/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/07/2014). Assim, a cobrança é devida, uma vez que o 

conjunto probatório acostado aos autos é capaz de afastar a possibilidade 

de fraude. Ora, se houve contratação e restou inadimplente, conclui-se 

que a parte autora é devedora do valor apontado no extrato de 

negativações, no que a requerida se restringe ao exercício regular de 

direito que lhe compete. Destaco que os documentos colacionados pela 

parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações. 

Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais 

haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, 

ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do 

CPC/2015. Assim, não incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se 

qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A 

incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do 

ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora 

ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. 

Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, 

inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V 

-, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos 

autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, 

não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por derradeiro, acolho o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos 

referentes a contratação dos serviços de telefonia móvel, dos quais não 

foram pagos pela parte Reclamante. Assim, cabível a condenação da 

Reclamante ao pagamento do valor de R$ 135,04 (cento e trinta e cinco 

reais e quatro centavos), referente ao débito negativado. Quanto ao 

pedido de condenação à litigância de má-fé formulado por ambas as 

partes, tenho que o pedido não merece prosperar, haja vista que 

inexistentes os requisitos ensejadores de tal penalidade. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por LUCIENE OLIVEIRA DOS 

SANTOS em desfavor de VIVO S/A. Ainda, nos termos do artigo 487, 

inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto 

formulado pela parte reclamada para CONDENAR a parte autora a pagar 

seu débito pendente no valor R$ 135,04 (cento e trinta e cinco reais e 

quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da 

data do vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir da contestação. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá, para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 
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JUIZ DE DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012125-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROGERIO CAMARGO QUEIROZ REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

206,42 (duzentos e seis reais e quarenta e dois centavos), contrato nº. 

0301351086, inclusa em 04/06/2018. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em comento, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Indefiro o pedido de intimação da parte Autora para 

acostar extrato de negativação de balcão, vez que incontroversa a 

negativação existente, conforme se evola da defesa. Ademais, a 

Reclamada poderia acostar extrato de negativação do nome do Autor 

visando infirmar as alegações autorais. Consigna-se que a demanda está 

instruída com documentos suficientes ao seu julgamento, não havendo 

que se falar em indeferimento da inicial. 3. Cumpre destacar que, no caso 

em apreço não será necessária a designação de audiência de instrução 

em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno e faturas. Destaco que as imagens juntadas no bojo 

da contestação e as faturas apenas traduzem que a demandada 

reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, que em 

absoluto se caracterizam como documento, porque constituem dados que 

são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta 

salientar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de 

negativação, verifica-se que a parte Autora não possui negativações 

preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 
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ROGERIO CAMARGO QUEIROZ em desfavor de VIVO S.A. para 

DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso. Determino que a parte Reclamada promova, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação de débito em nome da 

parte Autora do valor de R$ 206,42 (duzentos e seis reais e quarenta e 

dois centavos), contrato nº. 0301351086, inclusa em 04/06/2018, objeto 

dos autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU  JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011123-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EUNICE COUTO PEREIRA VIEIRA REQUERIDO: OI S.A I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possui qualquer contrato 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

922,75 (novecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), 

contrato nº. 5099606117605, inclusa em 05/01/2019. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. 

II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é Procedente. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando, para comprovar suas alegações, telas de 

seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta 

consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostado ao processo, verifico que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por EUNICE COUTO PEREIRA VIEIRA em desfavor de OI S.A. 
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para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso. Intime-se a parte Reclamada para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda na exclusão do nome da parte Autora do cadastro 

restritivo de crédito no débito no valor de R$ 922,75 (novecentos e vinte e 

dois reais e setenta e cinco centavos), contrato nº. 5099606117605, 

inclusa em 05/01/2019, objeto dos autos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010810-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual 

a parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

378,45 (trezentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), 

contrato nº. 0344665473, inclusa em 12/01/2019. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. 

II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. resta afastada a 

preliminar de inépcia da inicial arguida pela Reclamada, haja vista que o 

processo está instruído com todos os documentos necessários para o 

seu julgamento. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para comprovar 

suas alegações telas de seu sistema interno e faturas. Destaco que as 

imagens juntadas no bojo da contestação e as faturas apenas traduzem 

que a demandada reproduziu telas de sistemas de seus programas de 

software, que em absoluto se caracterizam como documento, porque 

constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela 

reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que 

não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da 

possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e, ainda, 

poderem ser adulterados mediante simples comando de quem tem acesso 

aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe 

aos autos provas que viessem a comprovar a origem, validade e 

regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se 

descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, 

II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor 

do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome 

da autora em cadastro de negativação Ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome da autora Inscrição 

irregular (...). (3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, 

Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em 

consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de 

serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não 

fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção 

dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por 

si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um 

dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o 

desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre 

outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in 

re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta salientar que, no caso em 

tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez 

que, em detida análise ao extrato de negativação acostada aos autos, 

verifica-se que a parte Autora não possui outras negativações. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 757 de 1000



pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por CLAUDIONOR 

RODRIGUES DA SILVA em desfavor de VIVO S.A. para DECLARAR a 

inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte 

Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso. Intime-se a parte Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda na exclusão do nome da parte Autora do cadastro restritivo 

de crédito no débito no valor R$ 378,45 (trezentos e setenta e oito reais e 

quarenta e cinco centavos), contrato nº. 0344665473, inclusa em 

12/01/2019, inclusa em 15/07/2019, inclusa em 17/03/2019, objeto dos 

autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010343-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GEFERSON ANDRADE DE SOUZA REQUERIDO: CLARO 

S.A. I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a alegação funda-se em falha 

na prestação dos serviços consistente em troca unilateral do plano 

contratado. Pleiteou a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. No mérito a ação é procedente. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A parte Autora 

afirma que em 09/11/2018, efetuou portabilidade da sua linha para a 

Empresa Reclamada, em virtude da oferta de um plano com 3GB de 

internet, mais 1,75 GB de bonificação pelo fato de estar fazendo a 

portabilidade, totalizando 4,75GB de internet móvel. Ocorre que no mês de 

agosto de 2019, recebeu uma mensagem da operadora ré informando que 

ele havia consumido todo seu pacote de dados. Inconformado com a 

informação, o Autor verificou seus gastos pelo aplicativo da Reclamada e 

verificou que sua bonificação de 1,75GB havia sido cancelada. Em contato 

com a Reclamada, o Reclamante tomou conhecimento de que a Reclamada 

alterou o seu plano sem sua anuência, por um plano que possui pacote de 

dados menor que o contratado anteriormente. Assim, o Reclamante afirma 

que solicitou que a Reclamada retornasse o plano para o inicialmente 

contratado, o que não foi feito. Dessa forma, requer a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais pela falha na 

prestação do serviço. Na contestação a reclamada aduz que ao contrário 

do que o Autor alega, o seu plano contratado não possui 4,75 GB, de 

dados móveis, mas sim, 3GB, onde o mesmo foi beneficiado pela 

operadora com um bônus de 1,75GB. Contudo, a Reclamada afirma que o 

bônus de 1,75GB era um benefício temporário e o prazo do benefício se 

encerrou. A Reclamada também aduz que houve a migração do plano 

pertencente ao Autor, porém, essa migração em nada alterou os 

benefícios disponibilizados, pois antes e depois da migração do plano, o 

consumidor continuou fazendo o uso dos 3GB contidos em seu plano. 

Assim, a Reclamada alega que a migração de plano teve apenas reflexos 

internos e não afetou os clientes. Após análise detida aos autos, verifico 

que razão assiste ao Reclamante. O Reclamante afirma que 09/11/2018 

realizou migração do seu número para a empresa Reclamada, em virtude 

da oferta de um plano com 3GB de internet, mais 1,75 GB de bonificação 

pelo fato de estar fazendo a portabilidade, totalizando 4,75GB de internet 

móvel. Analisando a fatura apresentada pela parte Autora (id. 24521898), 

observa-se que a bonificação de 1,75 GB de internet móvel possuía prazo 

de 12 (doze) meses. Levando em consideração que a portabilidade da 

linha ocorreu em 09/11/2018, o bônus de internet promocional deveria 

permanecer a disposição da parte Autora até o mês de novembro de 

2019, o que não ocorreu, pois na fatura do mês de Agosto de 2019 (id. 

24521899), a Reclamada já havia suspendido o benefício, não cumprindo 

com a oferta feita ao consumidor. Ocorre que o artigo 30 do CDC 

determina que o fornecedor é obrigado a cumprir com a oferta. Art. 30. 

Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por 

qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 

Cabe salientar que a Reclamada afirma em sua contestação que “a 

migração em nada alterou os benefícios disponibilizados, pois antes e 

depois da migração do plano, o consumidor continuou fazendo o uso dos 

3GB contidos em seu plano”. Ocorre que a afirmação da Reclamada não 

guarda correspondência com a realidade dos fatos. Em análise a fatura 

apresentada pela parte Autora (id. 24521898), observa-se que o plano 

inicialmente contratado pela parte Autora era o Controle Mais 3,5GB + 

minutos ilimitados e, após a migração unilateral do plano, o consumidor 

passou a usufruir do plano Claro Controle 3GB + minutos ilimitados, 

conforme fatura (id 24521899). Assim, verifico que a migração unilateral 

do plano ocasionou para o consumidor a perda de 0,5GB ou 500MB de 

dados móveis. Portanto, a alegação da Reclamada de que a migração em 

nada alterou os benefícios disponibilizados é fantasiosa. Diante disso, 

resta evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, pois 

não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço 

fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que 

desempenham, o que torna desnecessário discutir possível omissão ou 

culpa uma vez que se trata de relação consumerista. Nesse ínterim, 

cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o 

dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da 

conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a 

teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 
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das pessoas, assegurando direito à indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e 

juros legais. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido da Reclamante para CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004666-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ISABELA DO NASCIMENTO PINTO FERREIRA GONCALVES 

REQUERIDO: CLARO S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de reclamação cível alegando a parte Reclamante que vem 

recebendo cobranças indevidas da parte Reclamada, por serviços que 

não contratou. Ao final pugnou pela declaração de inexistência do débito 

cobrado, bem como a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão merece Juízo 

de parcial procedência. Afirma a parte reclamante que após receber 

cobrança de um suposto débito de serviços das quais não contratou, 

dirigiu-se até uma loja física formalizando a reclamação administrativa. A 

requerida, por sua vez, em sede de contestação aduz que, ao contrario 

do alegado pela Autora, houve a contratação dos serviços via call center 

e que não foram adimplidos. Da analise das provas e fatos contidos no 

processo, verifico que, a Reclamada não logrou êxito em comprovar a 

existência de contratação por parte da Reclamante, ônus que lhe 

incumbia, nos termos do Art. 373, inciso II do CPC. Destaco que as 

imagens juntadas no bojo da contestação apenas traduzem que a 

demandada reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, 

que em absoluto se caracterizam como documento, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser 

adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. 

Portanto, nitidamente a cobrança é indevida, ante a ausência de contrato 

firmado pela Reclamante, devendo ser cancelada, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. Assim, a declaração de inexigibilidade 

dos débitos apontados na exordial é medida que se impõe. No que tange o 

pedido de indenização por danos morais, tenho que no presente caso, a 

parte Reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos 

narrados na inicial. Cediço que a indenização por danos morais pressupõe 

importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete 

considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano 

patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, 

abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha 

causado. Ademais, a Autora não teve seu nome negativado, muito menos 

comprovou que teve bloqueado seu cadastro na praça, devido a 

existência do referido débito. Assim, segundo a melhor doutrina o mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até 

no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se 

entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 

judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. 

Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte 

autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou 

humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Ressalta-se 

que abstraindo o ânimo interior da parte reclamante, não restou 

comprovada que a reclamada tenha agido de modo desmedido ou 

extrapolado os limites impostos pelas normas gerais de conduta na 

prestação dos seus serviços junto ao requerente. Destaco, ainda, que, 

embora a Súmula 532 do STJ, considere como pratica abusiva o envio de 

catão de crédito sem qualquer solicitação do consumidor, configurando 

ato ilícito indenizável, não afasta o dever do consumidor em demonstrar os 

danos experimentados. Ademais, o simples recebimento e cobrança de 

serviços de cartão de crédito não solicitado, não é passível de ofender a 

honra do consumidor. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO 

DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. O 

simples envio, sem solicitação do consumidor, de cartão de crédito, por si 

só, não caracteriza dano moral indenizável. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70062353479, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Luiz Menegat, Julgado em 11/12/2014). AÇÃO ORDINÁRIA 
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DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. - O 

simples envio, sem solicitação do consumidor, de cartão de crédito e das 

respectivas faturas, por si só, não caracteriza dano moral indenizável. 

(TG/MG – Apelação Cível: AC 10439120079918001, 9ª Câmara Cível, 

Relator Moacyr Lobato, julgado em 10/09/2013). Desta forma, tenho que a 

simples cobrança, sem qualquer abalo à imagem autoral é insuficiente para 

gerar o direito à receber indenização por danos morais, sendo que o pleito 

deve ser julgado improcedente. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos formulados por ISABELA DO NASCIMENTO 

PINTO FERREIRA GONCALVES em desfavor de CLARO S.A. apenas para 

DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referente à pacote adicional de 

internet, objeto da presente demanda, devendo a Reclamada proceder na 

retificação das faturas; e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais. Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a 

liminar deferida nos autos, sem imposição de multa. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011250-66.2019.8.11.0001
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CARINE GLEICE MONTEIRO DOMINGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011250-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARINE GLEICE MONTEIRO DOMINGUES REQUERIDO: SDB 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Cuida-se de demanda em que a parte Reclamante postula a reparação por 

danos materiais e morais decorrentes do furto de objetos no interior de 

seu veículo que se encontrava no estabelecimento comercial da 

Reclamada. É a síntese do necessário. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. A pretensão é 

IMPROCEDENTE. Conforme se vislumbra dos autos há a relação de 

consumo entre a Reclamante (consumidora) e Reclamado (fornecedor), 

vez que, conforme mencionado alhures, fornece aos seus consumidores 

os serviços de estacionamento para os clientes em compra, conforme 

demonstrado pela parte Autora. Nesse passo o ônus da prova incumbe 

certamente à Reclamada, dado ao fato de que sua defesa se pauta ou 

deveria pautar-se nos exatos termos do § 3º, do art. 14 do CDC. Assim, 

destaco que a Reclamada nada produziu nesse sentido, passando ao 

largo do que necessariamente deveria trazer de prova para excluir a sua 

responsabilidade que, nos termos da lei, é objetiva. Nesse particular, é de 

se reconhecer que deve a Reclamada ser responsabilizada por fato 

ocorrido no interior de estacionamento de veículos que disponibiliza a seus 

clientes que resulte em lesão ao consumidor. Perfeitamente aplicável e 

caracterizado na hipótese dos autos a situação descrita na norma do art. 

14, §1º do CDC, porquanto ao permitir a ocorrência de fatos como o que 

restou assentado da prova dos autos, configura-se a falha na prestação 

do serviço. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. FURTO DE OBJETOS DEIXADOS NO 

VEÍCULO DO AUTOR. ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO. DANOS 

MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE RESSARCIR. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ. 

Comprovada a propriedade do veículo (fl. 09). O cupom fiscal (fl. 13, o 

ticket de estacionamento, a filmagem (fl. 20) e as fotografias (fls.15/16) 

demonstram de forma incontroversa que o veículo esteve no 

estabelecimento da requerida no dia 16/04/2015, por volta das 09h. Da 

mesma forma, o boletim de ocorrência relata o furto ocorrido (fl. 10/11). 

Apesar de o BO ser um documento unilateral, possui força probante 

porque consigna a ocorrência do fato e elenca os bens furtados. A 

própria ré teve conhecimento do fato na mesma data. Negou-se ressarcir 

ao autor os danos materiais. Aplica-se no presente caso a Súmula 130 do 

STJ: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou 

furto de veículo ocorrido em seu estacionamento" A ré não apresentou 

qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

autora, nos termos do artigo 333, II, do CPC. Incumbia-lhe demonstrar as 

medidas de segurança que possui para evitar ocorrências dessa 

natureza. Para eximir-se da responsabilidade, bastaria apresentar as 

gravações obtidas com as câmeras de segurança demonstrando que 

nada aconteceu com o veículo da autora enquanto esteve no local, prova 

essa que não há nos autos. Sentença mantida por seus fundamentos. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005773262, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado 

em 29/01/2016). (grifamos) Ainda que a reclamada conteste as provas 

amealhadas na inicial tenho que não trouxe qualquer adminículo de prova 

que pudesse retirar o teor do que restou coligido aos autos pela parte 

reclamante. Deveria a parte Reclamada acostar imagens de seu sistema 

de monitoramento, a fim de infirmar aas alegações autorais, contudo, nada 

junta. Ademais, tratando-se de responsabilidade objetiva, competia única e 

exclusivamente à Reclamada trazer provas capazes de infirmar o que 

asseverado pela parte Reclamante. Reforça ainda a configuração da 

responsabilidade da Reclamada o teor da Súmula 130 do STJ, de cuja 

redação colhe-se: “A empresa responde, perante o cliente, pela 

reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.” 

Contudo, não se pode admitir o dano material afora daquilo que 

efetivamente esteja comprovado nos autos, ainda que informe o 

Reclamante que teria experimentado abalo patrimonial superior ao que 

efetivamente demonstrado. Nesse sentido, conforme documentos 

acostados, verifico que os danos materiais não restaram comprovados 

pela parte Autora. Ora, deveria a parte Autora ao menos comprovar que 

era proprietária e que no momento do fato estava em posse dos pertences 

que alega terem sido subtraídos do interior de seu veículo. Destaca-se que 

a parte Autora sequer mencionou modelo, cor, tipo, dentre outras 

especificações do pertence, impossibilitando, inclusive a averiguação da 

veracidade dos valores pleiteados. Consigna-se que o dano material não 

comporta presunção, devendo estar comprovado nos autos. Portanto, 

ante a ausência de comprovação do dano material experimentado, 

improcedente o pedido de indenização. Da mesma forma, acerca do 

aventado dano moral, tenho que esse não se mostra presente. Com efeito, 

não se vislumbra dos elementos carreados aos autos a presença de 

qualquer agressão à honra dos Reclamantes, sendo certo que o só fato 

de terem experimentado diminuição de seu patrimônio, pelo fato que se 

sucedeu, não é bastante para embasar uma condenação da Reclamada 

na ordem extrapatrimonial. Vale dizer que, embora a responsabilidade da 

Reclamada seja objetiva, tal não acoberta por lógica a existência do dano 

moral que deveria ser demonstrado pelo agente. Ademais, o simples fato 

de ter sido vítima de furto, não caracteriza abalo à honra objetiva ou 
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subjetiva do Autor, sob pena de banalização do instituto do dano moral. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. FURTO EM ESTACIONAMENTO. CASO CONCRETO. 

DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS, NA HIPÓTESE. O pedido de 

reparação por danos morais não pode ser banalizado, impondo-se 

reservá-lo às ocorrências que realmente exacerbem a naturalidade dos 

fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. Majoração da verba honorária sucumbencial, fulcro nos 

parágrafos 1º e 11 do artigo 85 do CPC/15. NEGARAM PROVIMENTO AO 

APELO. UNÂNIME.. (Apelação Cível Nº 70077124634, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 09/05/2018). Dessa forma é que entendo 

inexistente o dano moral passível de reparação, porquanto não 

ultrapassou, nesse aspecto, o mero dissabor de sofrer diminuição 

patrimonial. III - DISPOSITIVO Posto isso, OPINO, pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por CARINE GLEICE MONTEIRO DOMINGUES em 

desfavor de SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011932-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PEREIRA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011932-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDRE PEREIRA FELIX REQUERIDO: VIVO S.A. I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Cuida-se de Reclamação em que as alegações se fundam na 

ocorrência de falha na prestação de serviço por parte da operadora 

reclamada que cancelou o número telefônico da parte Autora, quando a 

mesma solicitou o cancelamento do plano contratado e a migração para o 

plano pré-pago. Ao final o reclamante pugnou condenação da Reclamada 

ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Código de Processo Civil. 3. No mérito impõe-se lançar édito de 

PROCEDÊNCIA. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência da consumidora, onde a Reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte Autora alega que setembro/2019 solicitou a 

migração do seu plano pós-pago para o plano pré-pago, contudo, a 

Reclamada bloqueou o número de forma integral. A Reclamada, por sua 

vez, alega que a linha em litígio encontram-se ativa, bem como que os 

serviços foram bloqueados devido à inadimplência. Contudo, verifico que a 

Reclamada não acostou qualquer prova de que os serviços foram 

prestados de forma ininterruptas, ônus que lhe incumbia nos termos do 

Art. 373, inciso II do CPC. Outrossim, os relatórios acostados pela 

Reclamada demonstram que há uma lacuna na utilização dos serviços em 

período anterior à propositura da demanda. Assim, a Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que após a referida data o número telefônico 

foi utilizado, bem como não apontou qual a fatura encontra-se 

inadimplente. Por fim, constato que o Autor juntou protocolo de 

cancelamento e pedido de migração, que não foi impugnado pela 

Reclamada. Assim, tenho que houve a falha na prestação dos serviços, 

na medida em que a Autora permaneceu sem utilização dos serviços, 

realizando reclamações administrativas, sem obter êxito. No que tange os 

danos morais, tenho que o pleito merece acolhimento. Colhe-se dos autos 

que a parte Autora ficou impossibilitado de utilizar os serviços contratados 

por culpa da Reclamada. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. No presente caso não se trata de 

mero descumprimento contratual. É evidente que há falha na prestação do 

serviço, pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do 

serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco da atividade 

que desempenham, o que torna desnecessário discutir possível omissão 

ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista. De acordo com 

Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador 

de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um polo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 
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autos. Assim, descura a operadora de telefonia de seu dever de lealdade, 

que está vinculada ao princípio da boa-fé, sendo oportuno citar Cláudia 

Lima Marques, que assim define tal princípio: “significa atuação refletida, 

uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, 

respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas 

razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, 

sem qualquer lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o 

bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a 

realização dos interesses das partes” (Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. O serviço, assim, qualifica-se como 

defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança esperada, 

descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito do 

Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. III - DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ANDRE PEREIRA FELIX 

em desfavor de VIVO S.A. para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 

(dois mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente com incidência 

do IGP-M/FGV desde desta data (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação. Torno definitiva a liminar deferida nos 

autos, sem imposição de multa. Sem custas e sem honorários, por força 

do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012048-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012048-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDRE LUIZ DE JESUS SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ACÃO DE 

INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se 

indevida, uma vez que não possui débito com a Reclamada que justifique a 

negativação de seu nome no valor de R$ 1.501,42 (hum mil, quinhentos e 

um reais e quarenta e dois centavos), contrato nº 061287721000037CT, 

disponível em 05/08/2019. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em comento, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da parte autora com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por 

débito que a parte reclamante afirma não possuir, verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. Em que pesem as alegações da defesa, verifico que a Reclamada 

nada juntou ou trouxe aos autos que viesse a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente. Assim, a parte 

reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, seja por 

força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta 

consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao extrato de 
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negativação acostado ao processo, verifico que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por ANDRE LUIZ DE JESUS SILVA em desfavor de BANCO 

BRADESCO para DECLARAR a inexistência do débito que gerou a 

negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data da citação. INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do 

cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011678-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELSO APARECIDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011678-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DELSO APARECIDO ALVES REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por duas dívidas 

as quais a parte autora alega ser indevida, uma vez que não possui 

débitos com a Empresa Reclamada que justifique as negativações de seu 

nome nos valores de R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa 

centavos), referente ao contrato GSM0113165864561, data: 04/08/2017 e 

R$54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos), referente ao 

contrato GSM0113165997467, data: 04/08/2017. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II 

- MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica o preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Acolho o pedido de retificação do polo 

passivo feito pela Reclamada. No que tange a preliminar de suspensão do 

processo por ausência de pretensão resistida, arguida pela parte 

Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil 

dispõe que “para propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e 

legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, 

a legitimidade e o interesse processual, os quais devem estar presentes 

de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna na 

inicial pelo pagamento de indenização por danos morais decorrentes da 

negativação indevida de seu nome, desta forma, entendo que o interesse 

de agir está presente, considerando que se mostra necessário o 

ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, 

rejeito a preliminar. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Compulsando os 

documentos juntados com a contestação, constata-se que a parte Autora 

aderiu perante a Reclamada aos serviços de telefonia móvel, cujo contrato 

segue anexo à petição contestatória, juntamente com cópia dos 

documentos pessoais da parte Autora. Portanto, a cobrança é devida, 

uma vez que o contrato está devidamente assinado pela parte 

Reclamante. Analisando a assinatura presente no contrato apresentado 

junto a contestação, constata-se que ela é idêntica as assinaturas 

presentes nos documentos que instruem o presente processo. Assim, 

mesmo a olhos desarmados é possível afirmar que a assinatura presente 

no contrato é oriunda do próprio punho da parte Autora. Ademais, a parte 

Reclamada trouxe junto a contestação o documento pessoal da parte 

Reclamante que foi apresentado no momento da contratação dos 

serviços. Este documento não foi impugnado e não existem provas nos 

autos indicando que ele tenha sido perdido, furtado ou roubado. Consigno, 

ainda, que a responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da 

inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade 

do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Quanto ao pedido de condenação da parte 

Reclamante à litigância de má-fé, tenho que o pedido não merece 

prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos ensejadores de tal 

penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do 

CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

DELSO APARECIDO ALVES em desfavor de TIM S/A. Determino a 
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retificação do polo passivo para constar a empresa TIM S/A, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.421.421/0001-11. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo [1] 

“É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010545-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAMIRO JORGE DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Em detida análise ao sistema PJE, verifica-se que a parte 

reclamante ajuizou outra reclamação sobre o mesmo contrato (contrato nº. 

750460241000087AD) discutido nestes autos. Por assim, frise-se que a 

ação já fora ajuizada em data anterior contra a mesma reclamada, sendo 

objeto de discussão perante o 3ª juizado especial cível desta Capital, 

Processo n.º 1009038-72.2019.8.11.0001, pendente de julgamento. 

Destaco que no caso em concreto restaram configurados os três 

elementos essenciais e fundamentais que caracterizam o instituto da 

litispendência sendo: as mesmas partes; a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido. Desta feita, a repetição de ação é evidente e isso se 

ressai com clareza da própria narrativa da parte reclamante, bem como da 

leitura da peça inicial da primeira ação em comparação com a ora em 

apreço. Insta ressaltar ainda que a litispendência é matéria de ordem 

pública, devendo ser examinada de ofício pelo juiz, consoante dispõe o 

art. 485, § 3º, do CPC/2015. Ademais, a norma constitucional garante, em 

seu art. 5º, inciso II, como direito fundamental, que “ninguém será obrigado 

a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Vê-se, 

então, que, os pedidos coincidem sobre aos mesmos fatos em relação à 

Reclamada, por assim as ações são idênticas, no tocante aos pedidos, a 

causa de pedir e às partes. Assim, é o bastante para caracterizar o 

instituto da litispendência de acordo com o art. 485, inciso V, do Novo 

Código de Processo Civil, deve-se extinguir o processo, sem resolução de 

mérito: “V – quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência 

ou de coisa julgada;” Neste sentido, verbis: “RECURSO CONTRA 

SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. REALINHAMENTO 

DE VENCIMENTOS. LEI 12.201/2004. LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA. 

ART. 301, §§ 1º, 2º E 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. 1) No caso em 

tela, os documentos juntados pelo Estado comprovam a existência de 

ação anteriormente ajuizada pelo autor/recorrente, que tem como objeto, 

assim como a presente, o pedido de realinhamento dos vencimentos, com 

fundamento na Lei nº 12.201/04. Identidade de partes, pedido e causa de 

pedir. Art. 301, § 3° do CPC. 2) Litispendência reconhecida. Extinção do 

feito que se impõe, por se tratar de matéria de ordem pública. DERAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (TJRS - Recurso Cível Nº 

71003893518, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, 

Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 18/10/2012) (destaquei) 

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, OPINO pela EXTINÇÃO 

da presente reclamação, sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso V, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

a parte reclamante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010681-65.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: PAULA CRESTANA PEREIRA REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado 

o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, na qual a parte 

Reclamante afirma que seu nome foi incluso indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito, a pedido da Reclamada, por 23 (vinte e três) débitos 

que juntos somam o valor de R$ 18.786,70 (dezoito mil, setecentos e 

oitenta e seis reais e setenta centavos). Pugna por medida liminar e ao 

final pela declaração de inexistência dos débitos que originaram as 

negativações referidas, bem como pela condenação da reclamada a 

reparação por danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de preliminares, passo a decidir o 

processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão 

é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela 

documentação juntada. Da análise dos documentos acostados aos autos 

permitem constatar que os registros dos dados da parte autora com 

referência as negativações em apreço nos órgão de proteção ao crédito 

se deram por solicitação da requerida, por débitos que a parte requerente 

afirma não possuir. A reclamada por sua vez em sede de contestação 

alega que o caso em tela, trata-se apenas de uma situação desagradável 

a ensejar aborrecimentos no convívio social, não consubstanciando, 

contudo, o pleito de indenização por danos morais, especialmente no 

montante postulado. No entanto, a reclamada nada trouxe ou juntou aos 

autos provas de suas alegações, não comprovando por assim à validade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 764 de 1000



e legalidade das cobrança que geraram as negativações ora em apreço, 

permanecendo por assim no campo das meras alegações, haja vista que 

não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do 

art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida 

em favor da consumidora, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO 

DOS DÉBITOS NEGATIVADOS, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS 

MORAIS. Nesse sentido, in verbis: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

Inserção indevida do nome da autora em cadastro de negativação 

Ausência de relação contratual com a parte contrária que possa permitir a 

esta a afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e 

de débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Desta feita, o fato da inserção dos dados da requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim, a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por PAULA CRESTANA PEREIRA em desfavor da ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA para DECLARAR a inexistência dos débitos 

negativados objetos da presente, bem como para CONDENAR a Requerida 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. 

Torno definitiva a liminar anteriormente concedida na id. 24699288, sem a 

aplicação de multa. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010960-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONICE AMANCIA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

148,21 (cento e quarenta e oito reais e vinte e um centavos), contrato nº. 

0340237162, inclusa em 15/07/2019. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em comento, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é Procedente. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno e faturas. Destaco que as imagens juntadas no bojo 

da contestação e as faturas apenas traduzem que a demandada 

reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, que em 

absoluto se caracterizam como documento, porque constituem dados que 

são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 
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de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta 

salientar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostada aos autos, verifica-se que a parte Autora não 

possui outras negativações. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por LEONICE AMANCIA DA SILVA em desfavor de VIVO S.A. 

para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso. Intime-se a parte Reclamada para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda na exclusão do nome da parte Autora do cadastro 

restritivo de crédito no débito no valor R$ 148,21 (cento e quarenta e oito 

reais e vinte e um centavos), contrato nº. 0340237162, inclusa em 

15/07/2019, inclusa em 17/03/2019, objeto dos autos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013433-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: UNISLAINE 

CASTRO NASCIMENTO Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação 

processual, as partes, em petição noticiaram a composição amigável 

frente ao litígio constante dos presentes autos. Não há qualquer óbice 

legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio 

(art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do 

Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas partes nos moldes 

em que fora celebrado, observando que foram preservados os interesses 

e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. Em 

consequência, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do 

mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Eventual descumprimento do acordo entabulado entre as 

partes deverá ser informado nos autos. Sem custas e honorários (arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95). Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010266-82.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: LELINHO MILTINHO DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por duas dívidas, 

sendo uma no valor de R$ 849,65 (oitocentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e cinco centavos), contrato nº 0000932508201808, data: 

17/08/2018 e outra no valor de R$ 495,85 (quatrocentos e noventa e cinco 

reais e oitenta e cinco centavos), contrato nº 0000932508201809, data: 

18/09/2018. Ao final, pugnou pela anulação do negócio jurídico, 

declaração de inexigibilidade dos débitos que originaram as negativações 

objeto da presente demanda, bem como indenização por danos morais. É a 
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suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. A 

Reclamada requer o indeferimento da exordial, vez que a Reclamante não 

teria acostado o extrato de negativação original. Contudo, verifico que a 

parte Autora acostou extrato de negativação legível e em seu nome. 

Caberia a Reclamada acostar ao processo outro extrato a fim de 

demonstrar a inexistência da negativação, não sendo o caso de 

indeferimento da inicial, mas sim de ausência de comprovação dos fatos 

constitutivos do direito autoral, o que levaria à improcedência da demanda. 

3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária à 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da parte autora com referência as negativações em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deram por solicitação da requerida, por 

débitos que a parte reclamante afirma não possuir, verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. Em contestação a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma 

vez que a parte Reclamante contratou os serviços fornecidos por ela. Em 

que pesem as alegações da Reclamada, tenho que ela não trouxe aos 

autos provas idôneas que viessem a comprovar a origem, validade e 

regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se 

descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, 

II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor 

do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome 

da autora em cadastro de negativação Ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome da autora Inscrição 

irregular (...). (3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, 

Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em 

consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de 

serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não 

fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção 

dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por 

si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um 

dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o 

desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre 

outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in 

re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Insta consignar que, no caso em tela, inaplicável 

o entendimento emanado pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, a parte 

autora não possui restrições preexistentes em seu nome. Contudo, 

verifico que a parte Autora possui diversas restrições posteriores que 

deverão ser levadas em consideração na quantificação do dano moral. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por LELINHO MILTINHO DA 

COSTA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A para ANULAR o negócio jurídico, DECLARAR a 

inexigibilidade do débito inscritos nos bancos de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito que geraram as negativações do nome da parte 

Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso. Por pertinência, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto feito pela Reclamada na contestação. INTIME-SE a Reclamada 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da 

parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008951-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORIEL OLIVEIRA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008951-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JORIEL OLIVEIRA DE SIQUEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C ACÃO DE INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS, na qual a 

parte Reclamante alega que teve seu nome inscrito de forma indevida no 

cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, a pedido da 
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parte Reclamada, em virtude de 05 (cinco) débitos, nos valores de R$ 

412,55 (quatrocentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), 

contrato nº 07.0000020141470930989, data da disponibilização 

11/12/2015; R$ 154,70 (cento e cinquenta e quatro reais e setenta 

centavos), contrato nº 07.0000020141470931044, data da 

disponibilização 11/12/2015; R$ 34,00 (trinta e quatro reais), contrato nº 

07.0000020151592351969, data da disponibilização 11/12/2015; R$ 

154,70 (cento e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), contrato nº 

0007034451201411, data da disponibilização 17/07/2016 e R$ 154,70 

(cento e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), contrato nº 

0007034452201411, data da disponibilização 17/07/2016 Ao final, pugnou 

pela declaração de inexigibilidade dos débitos que originaram as 

negativações em apreço, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Quanto às preliminares, deixo de examiná-las, tendo em vista o princípio 

da primazia da decisão de mérito insculpido pelo Código de Processo Civil 

no art.488, vez que para a parte Reclamada é mais importante o exame do 

mérito que a extinção do processo sem análise dele. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

o processo instruído com a documentação necessária, considerando que 

o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não 

de sua realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir 

julgamento a respeito da lide. Assim, passo a análise do mérito da 

presente destacando que o feito amolda-se nos requisitos para julgamento 

antecipado da lide elencados no art. 355, I e II do Novo Código de 

Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de improcedência e 

procedência do pedido contraposto. Compulsando os documentos 

juntados com a contestação, constata-se que a parte Autora possuiu 

Unidade Consumidora dos serviços oferecidos pela Empresa Reclamada 

habilitada em seu nome. A parte Autora, inclusive assinou Termo de 

Confissão de Dívida referente a unidade consumidora. A negociação de 

dívida está devidamente assinada pela parte Reclamante e está 

acompanhada dos documentos pessoais dela. A parte Reclamante não 

impugnou os documentos apresentados pela parte Reclamada. Assim, o 

código de processo civil, no artigo 411, inciso III, dispõe que presume ser 

autêntico o documento quando não houver impugnação da parte contra 

quem foi produzido. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que existem 

provas do vínculo jurídico existente entre as partes e dos débitos que se 

encontram em aberto. Cabia a parte reclamante acostar ao processo 

comprovante de pagamento das faturas de consumo de energia ou ao 

menos demonstrar que os serviços não foram utilizados ou não foram 

fornecidos, ônus que lhe incumbia, nos termos do Art. 373, I do CPC. 

Desta forma, se o contrato existe, e restou inadimplente, conclui-se que a 

parte autora é devedora do valor apontado no extrato de negativações, no 

que a requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe 

compete. Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se 

traduzem em provas a socorrer às suas alegações. Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8.078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por derradeiro, acolho o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos 

referentes a utilização dos serviços não foram pagos pela parte 

Reclamante. Assim, cabível a condenação da Reclamante ao pagamento 

do valor de R$ 4.798,38 (quatro mil e setecentos e noventa e oito reais e 

trinta e oito centavos). Quanto ao pedido de condenação da Reclamante à 

litigância de má-fé, tenho que o pedido não merece prosperar, haja vista 

que inexistentes os requisitos ensejadores de tal penalidade. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JORIEL 

OLIVEIRA DE SIQUEIRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I 

do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado 

pela parte reclamada para CONDENAR a parte autora a pagar seu débito 

pendente no valor R$ 4.798,38 (quatro mil e setecentos e noventa e oito 

reais e trinta e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV 

a partir da data do vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, contados a partir desta data. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo [1] 

“É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020852-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONY DA COSTA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO ALVES SEVERINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020852-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SIMONY DA COSTA LEITE REQUERIDO: CARLOS EDUARDO 

ALVES SEVERINO Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto 

no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Não há qualquer óbice legal à celebração da 

transação pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código 

Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou norma de ordem pública, 

nem a existência de defeito insanável, tendo sido preservados os 

respectivos interesses. Assim, considerando que a transação é ato 

bilateral com que as partes definem a solução do conflito que os envolve e 

que produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a 

revelar, assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, ante 

o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do Código de Processo Civil), o 
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acordo entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, OPINO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado esta em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013783-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELY ALMEIDA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013783-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP REQUERIDO: 

DANIELY ALMEIDA RAMOS Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação 

processual, as partes, em petição conjunta, noticiaram a composição 

amigável frente ao litígio constante dos presentes autos. Não há qualquer 

óbice legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente 

litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do 

Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas partes nos moldes 

em que fora celebrado, observando que foram preservados os interesses 

e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. Em 

consequência, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do 

mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020831-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEY MACIEIRA ANK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020831-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEY MACIEIRA ANK REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Não há qualquer óbice legal à celebração da transação 

pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois 

não vislumbra violação ao princípio ou norma de ordem pública, nem a 

existência de defeito insanável, tendo sido preservados os respectivos 

interesses. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que 

as partes definem a solução do conflito que os envolve e que produz 

efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, 

assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, ante 

o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do Código de Processo Civil), o 

acordo entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, OPINO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado esta em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015064-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR SEGUNDO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APROV CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES - EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015064-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARTUR SEGUNDO RIBEIRO REQUERIDO: APROV CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES - EIRELI Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular 

tramitação processual, as partes, em audiência de conciliação, chegaram 

à composição amigável frente ao litígio constante dos presentes autos. 

Não há qualquer óbice legal à celebração da transação pactuada para pôr 

fim ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra 

violação ao princípio ou norma de ordem pública, nem a existência de 

defeito insanável, tendo sido preservados os respectivos interesses. 

Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as partes 

definem a solução do conflito que os envolve e que produz efeito imediato 

entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, assim, presentes 

os requisitos legais a homologação, extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe. Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 

e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos(art. 200 do Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas 

partes nos moldes em que fora celebrado, observando que foram 

preservados os interesses e vontade das partes e atendidas as 

formalidades legais. Em consequência, OPINO pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE 

os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003066-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME RODRIGO ALMEIDA URCINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GUILHERME RODRIGO ALMEIDA URCINO (REQUERENTE)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003066-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GUILHERME RODRIGO ALMEIDA URCINO REQUERIDO: 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular 

tramitação processual, as partes, em petição noticiaram a composição 

amigável frente ao litígio constante dos presentes autos. Não há qualquer 

óbice legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente 

litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do 

Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas partes nos moldes 

em que fora celebrado, observando que foram preservados os interesses 

e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. Em 

consequência, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do 

mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011853-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011853-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a 

negativação de seu nome no valor de R$256,82 (duzentos e cinquenta e 

seis reais e oitenta e dois centavos), contrato nº. 432710141000091CT, 

inclusa em 11/06/2018. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação em comento, bem como indenização 

por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, 

arguida pela Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º do Código de 

Processo Civil dispõe que “para propor ou contestar a ação é necessário 

ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade 

jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os quais devem 

estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte 

reclamante pugna na inicial pelo pagamento de indenização por danos 

morais decorrentes da negativação indevida de seu nome, desta forma, 

entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se 

mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em que pesem as alegações da defesa, 

verifico que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 
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necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta 

consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostado aos autos, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS em desfavor de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. para DECLARAR a inexistência dos 

débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso 

(19/08/2016). Intime-se a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda na exclusão do nome da parte Autora do cadastro restritivo 

de crédito com referência ao débito no valor de R$ 256,82 (duzentos e 

cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos), contrato nº. 

432710141000091CT, inclusa em 11/06/2018, objeto destes autos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL
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Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE PEREIRA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020897-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GABRIEL DE VASCONCELLOS MOURA MARTINS 

REQUERIDO: PEDRO HENRIQUE PEREIRA LOPES Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Não há qualquer 

óbice legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente 

litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do 

Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas partes nos moldes 

em que fora celebrado, observando que foram preservados os interesses 

e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. Em 

consequência, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do 

mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011656-87.2019.8.11.0001
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REGINALDO MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011656-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGINALDO MARTINS DE ALMEIDA REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome no valor de R$ 1.697,71 (mil seiscentos e noventa e sete 

reais e setenta e um centavos), inclusa em 01/07/2016, contrato nº. 

102325029960615. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação em apreço, bem como indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo 

de analisar as preliminares arguidas pela defesa em razão do resultado do 

julgamento do mérito da demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. 3. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo 

de improcedência e procedência em parte do pedido contraposto. 

Compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se 

que a parte Autora realmente adquiriu junto à Caixa Econômica Federal a 

contratação de serviços bancários, cujo contrato segue anexo à petição 

contestatória. Observo que os débitos oriundos dos contratos foram 

legalmente cedidos à Reclamada. Portanto, a cobrança é devida, uma vez 

que o contrato encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, 

conforme podemos verificar a partir dos documentos pessoais acostados 

na Inicial em consonância com a procuração e declaração de 

hipossuficiência, igualmente, assinados por ela, inclusive, se 
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compararmos com a assinatura oposta no termos de audiência de 

conciliação, onde constam assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, 

percebe-se sem qualquer dificuldade que é oriunda do próprio punho da 

parte autora. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Dessa forma, se o contrato 

existe, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado no 

extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao exercício 

regular de direito que lhe compete. Portanto, os documentos colacionados 

pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas 

alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em 

danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem 

em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na 

esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o 

alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, 

I do CPC/2015. Assim, não incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se 

qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A 

incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do 

ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora 

ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. 

Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, 

inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V 

-, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos 

autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, 

não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por derradeiro, acolho parcialmente 

o pedido contraposto formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos 

referentes a contratação dos serviços de telefonia móvel, dos quais não 

foram pagos pela parte Reclamante. Consigna-se que o pedido 

contraposto deve ter relação com o débito negativado. Assim, cabível a 

condenação da Reclamante ao pagamento do valor de R$ 1.697,71 (mil 

seiscentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos), referente ao 

débito negativado. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por REGINALDO MARTINS DE ALMEIDA em desfavor de OMNI FINANCEIRA 

S/A. Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido contraposto formulado pela parte 

reclamada para CONDENAR a parte autora a pagar seu débito pendente 

no valor R$ 1.697,71 (mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e um 

centavos), corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da data do 

vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir da contestação. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012334-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LOJOR DA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012334-05.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: WESLEY LOJOR DA COSTA REQUERIDO: UBER DO 

BRASIL TECNOLOGIA LTDA. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Cuida-se de reclamação cível em que a parte Autora busca o recebimento 

de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de 

transito, em que um motociclista teria abalroado seu veículo enquanto 

efetuava uma entrega de lanche para UBER EATS, empresa Reclamada. É 

a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo 

de analisar as preliminares arguidas pela defesa, em razão do resultado 

do julgamento do mérito da demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. 3. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução e julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo 

de improcedência. Narra o Autor que no dia 04/07/2019, “ao se aproximar 

da choperia 40º, pela Av. Edgar Vieira no bairro Boa Esperança, uma 

motocicleta Honda/CG 160 START, de cor vermelha, placa: QBY-1083, 

conduzida por Jonadir Lourenço Gonçalves, piloto de motocicleta que 

também estava a serviço da empresa UBER EATS, que saiu da Rua 34 e 

invadiu a pista principal, onde o reclamante trafegava e bateu na lateral 

esquerda do veículo Celta de cor branca, placa QBP-8668”. Alega que em 

virtude do acidente restou danificado seu veículo. Aduz que o condutor da 

motocicleta informou que não tinha condições de arcar com o prejuízo, 

porém iria acionar a Reclamada para verificar se o seguro da empresa 

cobriria a despesa do conserto. De plano observa-se que razão não 

assiste ao Reclamante. No caso dos autos, constata-se que o Autor não 

logrou êxito em comprovar a dinâmica dos fatos alegados em sua exordial, 

ônus que lhe incumbia, nos termos do Art. 373, inciso I do CPC. 

Destaca-se que o Autor não possui relação de consumo com a 
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Reclamada, pois não estava, no momento do acidente, utilizando os 

serviços da Reclamada. Ademais, não demonstrou sequer que o acidente 

ocorreu, vez que não acostou imagens do acidente e dos danos 

causados em seu veículo. Nesse ponto importante consignar que o Autor 

acostou apenas boletim de ocorrência e orçamentos dos danos causados 

em seu veículo, contudo, traduzem-se em documentos unilaterais que não 

se servem para comprovar as alegações. Outrossim, o Autor optou pelo 

julgamento antecipado da lide, não tendo interesse em produzir qualquer 

prova ao seu favor. Se não bastasse a ausência de comprovação da 

dinâmica dos fatos, ao tentar responsabilizar a Reclamada pelos danos 

causados em seu veículo, deveria ao menos comprovar que o motociclista 

estava, no momento do acidente, utilizando o aplicativo da Reclamada, o 

que não há nos autos. A proposito: ACIDENTE DE TRÂNSITO – INSERÇÃO 

NO PÓLO PASSIVO DE OPERADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” RECONHECIDA 

– Mostra-se incabível a movimentação de ação de indenização contra a 

fornecedora de serviços de agenciamento de transporte de passageiros, 

por vítima de acidente de trânsito causado por motorista vinculado à 

plataforma UBER, quando este último, utilizando carro particular, se 

envolve em sinistro em momento em que não se encontra em atividade 

comercial – Inexistência de vinculação contratual direta entre as partes 

que afasta a responsabilidade pessoal da operadora da plataforma UBER 

– Impossibilidade, no caso, de considerar o Autor como consumidor por 

equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC –Recurso provido. (TJ/SP - 

Processo nº. 1012376-75.2017.8.26.0011, relator JÚLIO CÉSAR SILVA DE 

MENDONÇA FRANCO, julgado em 25/05/2018). Assim, constata-se que a 

parte Reclamada não possui responsabilidade no caso em tela. Dessa 

forma, não há, no caso dos autos, como caracterizar a atitude ilícita da 

Reclamada, tampouco como se estabelecer o nexo de causalidade entre 

sua ação e os alegados danos suportados pelo Reclamante, motivo pelo 

qual se afasta no todo a sua responsabilidade. Por fim, não se vislumbra 

nos autos qualquer negativa de atendimento por parte da Reclamada, não 

existindo qualquer ato ilícito praticado por ela. Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Logo, não há como conferir 

crédito às alegações do reclamante na medida em que os fatos provados 

vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de 

improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I 

do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

WESLEY LOJOR DA COSTA em desfavor de UBER DO BRASIL 

TECNOLOGIA LTDA. Deixo de condenar o reclamante no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOAO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008669-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSAINA FARIAS SILVA BERGOLI (EXECUTADO)

CLEBER BERGOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008669-78.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I EXECUTADO: 

CLEBER BERGOLI, JOSAINA FARIAS SILVA BERGOLI Vistos, etc. Verifico 

que restou demonstrado o cumprimento da obrigação. De acordo com o 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Portanto, o fim da execução 

forçada é a satisfação coativa do direito da parte credora. Se o 

pagamento é obtido, seja voluntária ou forçosamente, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Isto Posto, em conformidade com o estatuído nos 

artigos 924, inciso II, c/c 925 do Código de Processo Civil, OPINO pela 

extinção do processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Intime-se a parte Exequente para informar os dados bancários 

para fins de liberação de alvará judicial. Após intimação, expeça-se alvará 

para levantamento do valor de R$ 3.692,71 (três mil, seiscentos e noventa 

e dois reais e setenta e um centavos), em favor da parte Exequente 

CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I. Submeto o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011523-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LCS LOCADORA, MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIFORT PORTARIAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA OAB - MT19190/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011523-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LCS LOCADORA, MANUTENCAO E COMERCIO DE 

MAQUINAS LTDA - EPP REQUERIDO: UNIFORT PORTARIAS LTDA - EPP I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS DE 

EQUIPAMENTOS, a qual a parte Autora alega ser credora da importância 

atualizada de R$6.364, 15 (seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e 

quinze centavos), referentes aos contratos números 007742 e 007747. É 

a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução e julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a ação é 

procedente em parte. Narra a parte Autora ser empresa de locação de 

equipamentos e maquinários em geral, tendo pactuado com o Reclamada 

os seguintes contratos de locação: 1. Contrato n°. 007742, Equipamentos: 

· CORTADORA DE PISO COM MOTOR ELÉTRICO, datado de 02/04/2015, 
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pelo valor de R$84,21 (oitenta e quatro reais e vinte e um centavos), 

equipamento devolvido em 05/04/2015; · MARTELETE ROMPEDOR 

MONOFASICO 220V 19K, datado de 02/04/2015, pelo valor de R$ 210,53 

(duzentos e dez reais e cinquenta e três centavos), equipamento 

devolvido em 05/04/2015; · DISCO DE CORTE DIAMANTADO datado de 

02/04/2015, pelo valor de R$29,00 (vinte nove reais). 2. Contrato n°. 

007747, Equipamentos: · MARTELETE ROMPEDOR MONOFASICO 220V 

19K, datado de 06/04/2015, pelo valor de R$84,21 (oitenta e quatro reais e 

vinte e um centavos), equipamento devolvido em 07/04/2015; · DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO, datado de 06/04/2015, pelo valor de R$29,00 (vinte 

nove reais), equipamento devolvido em 07/04/2015; · CORTADORA DE 

PISO 350MM COM MOTOR A GASOLINA, datado de 06/04/2015, pelo valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais), equipamento devolvido em 09/04/2015. A 

Reclamada apresentou defesa não concordando com os valores 

atualizados apresentados pela Reclamada. Portanto, não há controvérsia 

quanto aos alugueis dos equipamento acima mencionados. De análise 

detida aos autos verifico que os valores cobrados correspondem aos 

seguintes valores e respectivos vencimentos, conforme relatório 

financeiro anexo pela parte Autora: 1. Contrato nº. 007742, Valor Principal 

da soma do período em que o Reclamada permaneceu com o equipamento 

perfaz o importe total bruto de R$ 394,74, vencido em 30/04/2015; 2. 

Contrato nº. 007747, Valor Principal da soma do período em que o 

Reclamada permaneceu com o equipamento perfaz o importe total bruto de 

R$ 829,49, vencido em 04/05/2015 (último vencimento). Portanto, o valor 

total do débito perfaz o importe de R$ 1.224,23 (mil duzentos e vinte e 

quatro reais e vinte e três centavos), o que demonstra certa abusividade 

na cobrança de juros e correção monetária por parte da Reclamante. A 

priori, importa consignar que o contrato não prevê quaisquer taxa de juros 

e multa a serem aplicados em caso de inadimplência. O que a parte 

Reclamada tenta aplicar é multa e correção no caso da caução dada para 

garantia os equipamentos locados e não para os débitos gerados pela 

locação. Portanto, os juros aplicados devem ser o legal, bem como a 

correção deve ocorrer pelo IGP-M/FGV. No que pertine o alegado 

pagamento de taxas cartorárias, verifica-se que a Reclamante não 

acostou qualquer documento que demonstre o pagamento das mesmas, 

portanto, julgo improcedente o pedido. Desta forma, deverá a parte 

Reclamante, quando do cumprimento da sentença, apresentar cálculos de 

atualização observando os parâmetros desta sentença, pois nitidamente 

os cálculos apresentados estão em desacordo com a legislação vigente e 

o contrato apresentado, que não ponto parâmetros. No mais, as alegações 

da Reclamante prosperam em razão dos documentos colacionados no 

mov.01, onde demonstram a relação jurídica havida entre as partes e a 

existência de débitos perante a empresa, conforme contratos e relatórios 

anexos, já que não houve contestação por parte do Reclamado quanto a 

inexistência/inocorrência das locações. O Reclamado não apresentou 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da Reclamante, 

ônus que lhes competia nos termos do art. 373, II do CPC, motivo pelo qual 

o acolhimento parcial do pedido da Reclamante é medida que se impõe. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido inicial 

feito por LOCASIM em desfavor de SOGNO CONSTRUTORA EIRELE - ME, 

para condenar o Reclamado ao pagamento da quantia de R$ 1.224,23 (mil 

duzentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos), devidamente 

atualizados pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos contados desde a data do vencimento (conforme 

considerado alhures), até o efetivo pagamento. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012630-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GARCIA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI CARDOSO OAB - MT25045-O (ADVOGADO(A))

SUZIMAR GONCALVES DA COSTA OAB - MT24417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012630-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANESSA GARCIA MARTINS REQUERIDO: VIA VAREJO 

S/A, VIA VAREJO S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, uma vez que foi 

vítima de fraude, não possuindo qualquer contrato com a Reclamada que 

justifique as negativações de seu nome nos valores de R$ 1.245,00 (um 

mil duzentos e quarenta e cinco reais), contrato nº. 21184100285260, 

inclusa em 20/07/2019; e R$ 3.395,70 (três mil trezentos e noventa e cinco 

reais e setenta centavos), contrato nº. 21184100285279, inclusa em 

20/07/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em comento, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma ser 

oriundo de fraude, vez que adquiriram celulares em seu nome, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em que pesem as alegações da defesa, 

verifico que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 
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fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta 

consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostado aos autos, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por VANESSA GARCIA MARTINS em desfavor de VIA 

VAREJO S/A. para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a 

negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso (20/07/2019). Intime-se a Reclamada 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda na exclusão do nome da 

parte Autora do cadastro restritivo de crédito com referência aos débitos 

nos valores de R$ 1.245,00 (um mil duzentos e quarenta e cinco reais), 

contrato nº. 21184100285260, inclusa em 20/07/2019; e R$ 3.395,70 (três 

mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), contrato nº. 

21184100285279, inclusa em 20/07/2019, objeto destes autos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004267-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA VIVIANA QUEIROZ DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004267-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULA VIVIANA QUEIROZ DANTAS REQUERIDO: BANCO 

PAN I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação cível em 

que a parte Reclamante visa a declaração de abusividade de descontos 

em sua folha de pagamento por débitos referentes a cartão de crédito não 

contratado, bem como a devolução em dobro pelos valores cobrados 

indevidamente, além de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO Questão que prefere às demais diz com 

relação à competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a 

presente demanda. De plano há de ser observado que a alegação da 

parte Autora de que não contratou cartão de crédito não se sustenta, haja 

vista que a parte Reclamada acostou faturas, as quais demonstram a 

utilização de cartão de crédito para realizar compras. Contudo, a parte 

Autora já não utiliza o serviços na função crédito há muito tempo, porém, 

continua devendo à parte Reclamada, mesmo após vários descontos em 

sua folha de pagamento. Assim, evidente que há abusividade nos juros 

cobrados pela Reclamada. Contudo, por certo, exigirá uma complexa 

perícia contábil para viabilizar o quantum devido pela parte Autora e 

constatar se já houve o adimplemento de seu débito perante a Reclamada. 

Destarte, a referida prova pericial se mostra indispensável para a 

satisfação da atuação jurisdicional, pois somente por meio da perícia 

contábil será possível aferir a mencionada abusividade na cobrança da 

correção monetária no contrato havido entre as partes. Por outro lado, 

insta salientar que o Juizado Especial, segundo disposto no art. 3º da Lei 

n. 9.099/95, tem competência para a conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade. Assim, quando a solução do 

litígio envolve questões de fato que realmente exijam a realização de 

intrincada prova, o processo deve ser extinto, uma vez que é a real 

complexidade probatória que afasta a competência do Juizado Especial. 

Nesse passo impõe render ensejo ao que dispõe o Enunciado 54 do 

Fonaje, cuja redação transcrevo: “A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material.”. Portanto, diante da complexidade da causa, cabe ao juiz 

do Juizado Especial declarar-se incompetente, de ofício, ou mediante 

requerimento da parte, e extinguir o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, inc. II, da Lei 9.099/95. III - DISPOSITIVO Assim é que 

importa dar aplicação à norma constante do art. 3º, caput, c/c art. 51, 

inciso II, primeira parte, ambos da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, IV, do 

Código de Processo Civil de modo que, diante da complexidade inerente à 

causa, OPINO pelo ACOLHIMENTO da preliminar de INCOMPETÊNCIA, 

determinando a EXTINÇÃO do feito, sem resolução do mérito. Revogo a 

liminar deferida nos autos. Em razão do teor da presente sentença, resta 

impositiva a determinação de revogação da decisão liminar deferida nos 

autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011208-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON KENNYDI DE SOUZA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011208-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELLINTON KENNYDI DE SOUZA SAMPAIO REQUERIDO: 

CLARO S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possuir qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome no valor de R$ 455,69 (quatrocentos e cinquenta e cinco 

reais e sessenta e nove centavos), inclusa em 14/08/2017, contrato nº. 

103535438. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em comento, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços por meio de CALL CENTER. Acostando para 

comprovar suas alegações telas de seu sistema interno. Destaco que as 

imagens juntadas no bojo da contestação apenas traduzem que a 

demandada reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, 

que em absoluto se caracterizam como documento, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser 

adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. 

Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos 

provas que viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das 

cobranças objeto da presente, por assim não se descurou do ônus 

probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, 

restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, 

BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta 

salientar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostado ao processo constata-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por WELLINTON KENNYDI DE SOUZA SAMPAIO em desfavor 

de CLARO S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a 

negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso. Por pertinência INTIME-SE a 

Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro negativo no que se refere ao débito 

no valor de R$ 455,69 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta 

e nove centavos), inclusa em 14/08/2017, contrato nº. 103535438, objeto 

dos autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009168-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO DORILEO LOUZICH JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009168-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP 

REQUERIDO: LUIS ANTONIO DORILEO LOUZICH JUNIOR I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida pela 

Reclamante que alega ser credora da importância atualizada de R$318,76 

(Trezentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), valor este oriundo 

do contrato de locação de veículo, em que o Autor teria realizado infração 

de trânsito. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. O feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil, pois o requerido embora 

citado/intimado, não compareceu em audiência de conciliação, bem como 

não apresentou defesa até a presente data. O art. 20 da Lei 9.099/95 

estabelece que: “não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz”. Já o art. 344 do CPC/2015 dispõe que: “Se 

o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Desta forma, 

ante ao não comparecimento da Reclamada na audiência de conciliação, 

bem como a ausência de contestação, a confissão ficta dos fatos 

aduzidos na inicial é medida que se impõe, contudo, conforme elencado no 

art. 20 exposto alhures, o pertence ao Juiz a convicção quanto a 

ocorrência dos fatos narrados pela parte Autora, cabendo a este auferir a 

ocorrência ou não dos danos conforme narrados na inicial, de acordo com 

as provas produzidas pela parte Reclamante. 3. No mérito a pretensão é 

Procedente. Extrai-se da exordial que a parte Requerida locou veículo 

perante a Reclamante, sendo que foi flagrado em infração de trânsito que 

gerou uma multa no importe de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais). 

Assim, tendo deixado de quitar com as obrigações referentes ao contrato, 

deve pagar o débito perante a Requerente. É valido destacar que o 

contrato constitui obrigação e deve ser adimplido, haja vista a ausência de 

impugnação, ante a falta de contestação e comparecimento da parte 

reclamada aos atos processuais. Assim, verifico que o valor devido pela 

parte Reclamada perfaz o importe de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete 

reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por INFINITY 

LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA – EPP em desfavor de LUIS ANTONIO 

DORILEO LOUZICH JUNIOR para CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais), atualizados 

monetariamente pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, ambos desde o vencimento. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012801-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA THAIS CRUZ DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012801-81.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: NADIA THAIS CRUZ DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome no valor de R$676,57 (seiscentos e setenta e seis reais e 

cinquenta e sete centavos), contrato nº. 4180530709907000 Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em apreço, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo 

de analisar as preliminares arguidas pela defesa, em razão do resultado 

do julgamento do mérito da demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. 3. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo 

de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à 

Reclamada serviços de cartão de crédito, cujo termo de adesão segue 

anexo, juntamente com cópia dos documentos pessoais da parte Autora, 

idêntica à cópia anexa com a exordial. Destaca-se que a Reclamada 

logrou êxito em comprovar que o Autor utilizou os serviços, conforme 

faturas anexas, tendo realizado compras e pagamento, o que afasta a 

possibilidade de fraude. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o 

termo de adesão encontra-se devidamente assinado pela parte 

Reclamante, conforme podemos verificar a partir da análise dos contratos 

e dos demais documentos assinados por ela, como procuração e 

declaração de hipossuficiência, onde constam assinaturas que, mesmo a 

olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é oriunda do 

próprio punho da parte autora. Ora, se o contrato existe, e restou 

inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado 

no extrato de negativações, no que a requerida se restringe ao exercício 

regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos colacionados 

pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas 

alegações. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 
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AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Quanto ao pedido de condenação à 

litigância de má-fé formulado por ambas as partes, tenho que o pedido não 

merece prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos ensejadores 

de tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por NADIA THAIS CRUZ DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCARD 

S.A. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011790-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE NUNES DE AMORIM MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011790-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIANE NUNES DE AMORIM MATOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

102,68 (cento e dois reais e quarenta e sessenta e oito centavos), 

contrato nº. 0247259944, inclusa em 08/01/2016. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. 

II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Indefiro o pedido de intimação da parte 

Autora para acostar extrato de negativação de balcão, vez que 

incontroversa a negativação existente, conforme se evola da defesa. 

Ademais, a Reclamada poderia acostar extrato de negativação do nome 

do Autor visando infirmar as alegações autorais. Consigna-se que a 

demanda está instruída com documentos suficientes ao seu julgamento, 

não havendo que se falar em indeferimento da inicial. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno e faturas. Destaco que as imagens juntadas no bojo 

da contestação e as faturas apenas traduzem que a demandada 

reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, que em 

absoluto se caracterizam como documento, porque constituem dados que 

são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 
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Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta 

salientar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de 

negativação, verifica-se que a parte Autora não possui negativações 

preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ELIANE 

NUNES DE AMORIM MATOS em desfavor de VIVO S.A. para DECLARAR a 

inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte 

Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso. Determino que a parte Reclamada promova, no prazo de 05 

(cinco) dias, a baixa definitiva da anotação de débito em nome da parte 

Autora do valor de R$ 102,68 (cento e dois reais e quarenta e sessenta e 

oito centavos), contrato nº. 0247259944, inclusa em 08/01/2016, objeto 

dos autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012440-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDINEI TRINDADE DE CAMARGO REQUERIDO: VIVO S.A. 

I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

528,57 (quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos), 

contrato nº. 0346562683, inclusa em 28/07/2019. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. 

II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Indefiro o pedido de intimação da parte 

Autora para acostar extrato de negativação de balcão, vez que 

incontroversa a negativação existente, conforme se evola da defesa. 

Ademais, a Reclamada poderia acostar extrato de negativação do nome 

do Autor visando infirmar as alegações autorais. Consigna-se que a 

demanda está instruída com documentos suficientes ao seu julgamento, 

não havendo que se falar em indeferimento da inicial. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno e faturas. Destaco que as imagens juntadas no bojo 

da contestação e as faturas apenas traduzem que a demandada 

reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, que em 

absoluto se caracterizam como documento, porque constituem dados que 

são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 
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DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta 

salientar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de 

negativação, verifica-se que a parte Autora não possui negativações 

preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

VALDINEI TRINDADE DE CAMARGO em desfavor de VIVO S.A. para 

DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso. Determino que a parte Reclamada promova, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação de débito em nome da 

parte Autora do valor de R$ 528,57 (quinhentos e vinte e oito reais e 

cinquenta e sete centavos), contrato nº. 0346562683, inclusa em 

28/07/2019, objeto dos autos. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012221-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUCILENE CHAVES SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

173,63 (cento e setenta e três reais e sessenta e três centavos), contrato 

nº. 0300782675, datada de 06/06/2018. Ao final, pugnou pela declaração 

de inexistência do débito que originou a negativação em comento, bem 

como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Indefiro o pedido de intimação da parte 

Autora para acostar extrato de negativação de balcão, vez que 

incontroversa a negativação existente, conforme se evola da defesa. 

Ademais, a Reclamada poderia acostar extrato de negativação do nome 

do Autor visando infirmar as alegações autorais. Consigna-se que a 

demanda está instruída com documentos suficientes ao seu julgamento, 

não havendo que se falar em indeferimento da inicial. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno e faturas. Destaco que as imagens juntadas no bojo 

da contestação e as faturas apenas traduzem que a demandada 

reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, que em 

absoluto se caracterizam como documento, porque constituem dados que 

são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 
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mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta 

salientar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de 

negativação, verifica-se que a parte Autora não possui negativações 

preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

JUCILENE CHAVES SILVA em desfavor de VIVO S.A. para DECLARAR a 

inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte 

Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso. Determino que a parte Reclamada promova, no prazo de 05 

(cinco) dias, a baixa definitiva da anotação de débito em nome da parte 

Autora do valor de R$ 173,63 (cento e setenta e três reais e sessenta e 

três centavos), contrato nº. 0300782675, datada de 06/06/2018, objeto 

dos autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021450-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CORREA MEIRA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDYMILA FERREIRA SILVA OAB - MT24985/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021450-35.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DALVA CORREA 

MEIRA DA SILVA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUDYMILA 

FERREIRA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021459-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO LOPES SOUZA MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021459-94.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ALUIZIO LOPES 

SOUZA MALHEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021475-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021475-48.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA ALICE 

SILVA SALES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 
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393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021506-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE OLIVEIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021506-68.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEITON DE 

OLIVEIRA XAVIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALINE MAIZA 

KESSLER DOS SANTOS POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021507-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021507-53.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTINA SILVA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON NASSARDEN 

PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014708-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1014708-91.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

HOMERO DE CARVALHO Endereço: RUA RIO ARICA, 18, Qd 08, GRANDE 

TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-630 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - HOMERO DE 

CARVALHO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/12/2019 Hora: 09:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 21 de novembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002927-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 

1002927-72.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 16.426,95 ESPÉCIE: 

[COMPRA E VENDA, RESCISÃO / RESOLUÇÃO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: BARBOSA E 

RAMOS LTDA - EPP Endereço: RUA MANOEL LEOPOLDINO, 144, ARAÉS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-550 POLO PASSIVO: Nome: JESSICA 

APARECIDA DOS SANTOS Endereço: RUA SEIS, 15, quadra 08, lote 15, 

LOTEAMENTO SÃO THOMÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-508 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. MANIFESTAR SOBRE O ACORDO FIRMADO PELAS 

PARTES NO PRAZO DE 10 DIAS, SOB PENA DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 

RESPECTIVO ACORDO. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 
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20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 10 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009726-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DE SOUZA O MOTORISTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS OAB - SP375671 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUBARAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

LUPUS DESENVOLVIMENTO EM ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

AGRO META AGROINDUSTRIAL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1009726-34.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 6.063,76 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

JAIME DE SOUZA O MOTORISTA - ME Endereço: Rodovia SC 443, 655, 

Centro, SANGÃO - SC - CEP: 88717-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TUBARAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME Endereço: AC 

DISTRITO INDUSTRIAL, SN, AVENIDA PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR 

1934, DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-970 Nome: AGRO 

META AGROINDUSTRIAL EIRELI - EPP Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 

2674, - DE 8346 A 10748 - LADO PAR, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78040-365 Nome: LUPUS DESENVOLVIMENTO EM ALIMENTOS LTDA 

Endereço: Rua Francisco Alexandre Ferreira, S/N, Cachoeira dos Bagres, 

RIO BONITO - RJ - CEP: 28800-000 DESTINATÁRIO: Senhor(a) 

REQUERENTE - JAIME DE SOUZA O MOTORISTA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC 

Data: 19/12/2019 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 7 de novembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004152-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA 

SILVA, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 19/09/2019 Hora: 17:00 (horário de Mato Grosso), 

no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral 

do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e não 

apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela requerida como 

verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não 

obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria audiência, resposta 

escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se 

requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar 

assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do 

Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, sem prévia 

justificação, acarretará a extinção do processo, com a condenação do 

Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 

9.099/95. O não comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e 

Julgamento importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. CUIABÁ, 29 de agosto de 2019 Gestora Judiciária Autorizado 

pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009184-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTUDIO MARAES SOLUCOES FOTOGRAFICAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE AGUIAR BARRETO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 

1009184-16.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 1.678,73 ESPÉCIE: 

[CHEQUE]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: ESTUDIO MARAES SOLUCOES FOTOGRAFICAS LTDA - ME 

Endereço: RUA TRAÇAIA, 410, JARDIM PRIMAVERA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78030-200 POLO PASSIVO: Nome: SILVANE AGUIAR BARRETO 

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Bloco 

44, Apto 201, RESIDENCIAL SANTA INÊS, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-283 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. MANIFESTAR ACERCA DO 

MANDADO NEGATIVO JUNTADO NOS AUTOS. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021528-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIQUE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021528-29.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MAIQUE 

OLIVEIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015988-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO TADEU RIBEIRO (REQUERIDO)

JANAINE MORAES DE ALENCAR RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 

1015988-97.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 2.369,27 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, 

Lote 15/16, Quadra 18, Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 

78068-090 POLO PASSIVO: Nome: JANAINE MORAES DE ALENCAR 

RIBEIRO Endereço: RUA 05, 12, Quadra 10, Residencial Orquídea, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 Nome: GUSTAVO TADEU RIBEIRO 

Endereço: Rua 05, 12, Quadra 10, Residencial Orquídea, RONDONÓPOLIS 

- MT - CEP: 78700-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ESCLARECER ACERCA DO ENDEREÇO APRESENTADO NA PETIÇÃO 

ANTERIOR, EIS QUE O CEP APRESENTADO REMETE AO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS/MT. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 
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as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021551-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021551-72.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANE 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SERGIO 

GOMES DOS SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021559-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE CAMARGO FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021559-49.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO DE 

CAMARGO FIGUEREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014835-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE BOSS MATTOZO (REQUERENTE)

S. BOSS MATTOZO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014835-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: S. BOSS MATTOZO - ME, SIRLENE BOSS MATTOZO 

REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos, etc. Recebo o petitório quando 

a designação de nova audiência de conciliação. Designe-se conforme 

pauta desse juizado. Intimem-se as partes. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007958-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MYLLENA KAROLINNY DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (RECONVINDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007958-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MYLLENA KAROLINNY DA SILVA OLIVEIRA RECONVINDO: 

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos, etc., 

Recebo o petitório quando a designação de nova audiência de conciliação. 

Designe-se conforme pauta desse juizado. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010546-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010546-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA HELENA ALVES DE SOUZA REQUERIDO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. Recebo o petitório para designação de 

nova audiência de conciliação. Designe-se, conforme pauta desse juizado. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012391-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KUYTTH MAYARA DE ALMEIDA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012391-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KUYTTH MAYARA DE ALMEIDA MAGALHAES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Recebo o petitório para designação de nova audiência de conciliação. 

Designe-se, conforme pauta desse juizado. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015122-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GABRIEL DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015122-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBSON GABRIEL DA SILVA PINTO REQUERIDO: BOA 

VISTA SERVICOS S.A. Vistos, etc. Recebo o petitório para designação de 

nova audiência de conciliação. Designe-se, conforme pauta desse juizado. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021584-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONILIO COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA OAB - MT11731-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021584-62.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PETRONILIO 

COELHO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GESSYKA DE 

SOUZA RONDON ROCHA POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021585-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA SOBRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021585-47.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE FERREIRA 

SOBRAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRISIELY DAIANY 

MACHADO POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013403-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE CRISTINA CAMPOS BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013403-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAYANE CRISTINA CAMPOS BESERRA INVENTARIADO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos, etc. Recebo o petitório para 

designação de nova audiência de conciliação. Designe-se, conforme 

pauta desse juizado. Intimem-se as partes. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021599-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO MARTINHO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CETELEM BRASIL S.A.-CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021599-31.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SEVERINO 

MARTINHO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: CETELEM BRASIL S.A.-CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011957-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO STABILE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1011957-34.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 7.535,06 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: EVANDRO 

STABILE Endereço: AVENIDA JOSÉ RODRIGUES DO PRADO, 488, ap 

1201, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - EVANDRO 

STABILE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/12/2019 Hora: 17:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 23 de outubro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 
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11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021603-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUTA SOLANGE CAPOROSSI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT8261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR RIBEIRO (REQUERIDO)

HELIDA FERREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

ROSEMARY DA CUNHA COUTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021603-68.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:AUTA SOLANGE 

CAPOROSSI SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILBER NORIO 

OHARA POLO PASSIVO: ROSEMARY DA CUNHA COUTO e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021604-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINBERGUE MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021604-53.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCINBERGUE 

MORAES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIULLEVERSON 

SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005741-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA VITURINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DOS SANTOS MENDES OAB - SP399666 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1005741-57.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.842,08 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: Nome: 

MARILUCIA VITURINO Endereço: AVENIDA ACLIMAÇÃO, 730, sala 03, 

BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-040 POLO PASSIVO: 

Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - MARILUCIA VITURINO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 27/11/2019 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 16 de outubro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013403-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE CRISTINA CAMPOS BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1013403-72.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RAYANE 

CRISTINA CAMPOS BESERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JACKSON PELLIZZARI POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013403-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE CRISTINA CAMPOS BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

PROCESSO n. 1013403-72.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 20.159,47 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RAYANE CRISTINA 

CAMPOS BESERRA Endereço: RUA CATORZE, 179, qd 72, OSMAR 

CABRAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78093-620 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3619, 

Centro-Norte, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Senhor(a): INVENTARIADO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo passivo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 14:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021450-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CORREA MEIRA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDYMILA FERREIRA SILVA OAB - MT24985/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021450-35.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DALVA CORREA MEIRA DA SILVA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Analisando a 

petição inicial, verifico que não consta pedido de urgência. Diante disso, 

aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Cite-se. Intime-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008050-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DO ESPIRITO SANTO PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008050-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MATHEUS DO ESPIRITO SANTO PORTO REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Verifico que já fora proferida sentença 

de homologação id. Nº 19. Dessa deita, DETERMINO o arquivamento 

imediato dos autos. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021619-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELAINE FELIX DOS SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021619-22.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: JOSELAINE 

FELIX DOS SANTOS FERREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021628-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDALICE KOHLS ROSSETI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021628-81.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: IDALICE 

KOHLS ROSSETI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021630-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNARA CRISTINA SANTOS LEITE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021630-51.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: THAYNARA 

CRISTINA SANTOS LEITE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021641-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARET MICHIE FURUKITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT8261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K V ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021641-80.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARGARET 

MICHIE FURUKITA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILBER NORIO 

OHARA POLO PASSIVO: K V ENERGIA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021646-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZIAD ADNAN FARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021646-05.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ZIAD ADNAN 

FARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016141-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 

1016141-33.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 450,01 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: JAIME DE LIMA Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 98, 

COND. RIO CLARO, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-310 

POLO PASSIVO: Nome: MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA 

Endereço: RUA ISAÍAS SALOMÃO, 71, MIRANDÓPOLIS, SAÚDE, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04055-050 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MANIFESTA ACERCA DO AR NEGATIVO JUNTADO NOS AUTOS. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008167-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUSTACK DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008167-42.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: EUSTACK DE OLIVEIRA SILVA Vistos, etc. A parte 

reclamante desistiu desta reclamação, conforme petição digitalizada. Nos 

termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Diante do exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta reclamação e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

artigos 54 e 55, ambos da lei n.º 9.099/95. Arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021409-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON CHESSMAN SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021409-68.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JACKSON CHESSMAN SANTOS REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos 

etc. Cuida-se de pedido liminar formulado por HIAGO RODRIGUES DOS 

ANJOS SANTOS na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros 

de proteção ao crédito sob o argumento de que não manteve relação 

jurídica com a reclamada, ÁGUAS CUIABÁ S/A– CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇO que desse causa ao débito levado à inscrição no rol de 

inadimplentes. O pleito merece acolhimento. Com efeito, para a concessão 

da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o 

débito é inexistente, uma vez que não reside mais no imóvel. Considerando 

que a negativação é recente, e que resta demonstrando que a parte 

autora atualmente, reside em endereço diverso, vislumbro, ao menos, 

“aparentemente”, a probabilidade do direito alegado. O perigo de dano 

resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não seria 

coerente determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que 

por mais célere que possa ser, poderia lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que entendo razoável a concessão liminar com fulcro 

no art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de 

DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de 

restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela ré. Ainda, 

determino, seja a parte ré intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova a exclusão dos dados da parte autora junto à matrícula 

396973-8, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, 

para a hipótese de descumprimento da medida multa no importe de 

R$3.000,00 (três mil reais). Já designada audiência de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se por mandado pelo oficial de justiça em regime de 

plantão. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021506-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE OLIVEIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021506-68.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CLEITON DE OLIVEIRA XAVIER REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos 

etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

que a parte autora formula em desfavor de Águas Cuiabá S/A, postulando 

a concessão de liminar para que seja determinado o restabelecimento do 

serviço. Defiro a concessão da medida. A parte colaciona aos autos 

faturas que apontam significativa diferença entre os meses objeto da 

demanda (27m³, 28m³) e outros (10m³, 17m³), fato que embora não sirva 

para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma divergência repentina na 

média de consumo da reclamante. Tendo em vista o fato de que a parte 

autora traz a juízo a questão a fim de buscar solução ao conflito de 

interesses, entendo que está amparada em situação bastante para lhe 

apontar boa-fé, fato que permite a suspensão da exigência do débito que 

contesta judicialmente. Posto isso, com forte na norma do art. 297 do CPC, 

DETERMINO seja a parte reclamada intimada para RESTABELECER o 

serviço de abastecimento de água junto à residência da parte reclamante 

(Mat. 453629-0), para o que anoto o prazo de 05 (cinco) horas, a contar 

da efetiva intimação. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão 

o horário em que encerrada a diligência. DEFIRO a suspensão da 

cobrança das faturas referentes aos meses de setembro/2019, 

outubro/2019 e novembro/2019. Diante da determinação de suspensão da 

cobrança das faturas contestadas, impõe determinar à parte ré que não 

promova a anotação dos dados da parte autora em cadastros de proteção 

ao crédito no que toca ao débito discutido no presente feito. Impõe-se 

registrar que a presente decisão não exime a parte autora de realizar o 

adimplemento das demais obrigações provenientes do serviço de 

fornecimento de água, mas tão só suspende a cobrança dos valores 

referentes ao período objeto da demanda (setembro/2019, outubro/2019 e 

novembro/2019). Anoto para o caso de descumprimento da medida multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Já designada audiência de 

conciliação, cite-se e intime-se. Cumpra-se por mandado pelo oficial de 

justiça em regime de plantão. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016607-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEBERSON RODRIGO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016607-27.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: JEBERSON 

RODRIGO DOS SANTOS Vistos, etc. As partes informam que se 

compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado 

nos autos. Com efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

HOMOLOGO O ACORDO formulado entre reclamante e reclamada, 

mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da 

Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

lastro legal no disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do 

CPC/2015. Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007508-33.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES OAB - MT9782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007508-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado nos autos. Com 

efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O 

ACORDO formulado entre reclamante e reclamada, mediante sentença, em 

conformidade com o prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com lastro legal no 

disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do CPC/2015. 

Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012106-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DO BOSQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO PEGAIANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012106-30.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DO BOSQUE EXECUTADO: 

ALEX SANDRO PEGAIANI Vistos, etc. As partes informam que se 

compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado 

nos autos. Com efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

HOMOLOGO O ACORDO formulado entre reclamante e reclamada, 

mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da 

Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

lastro legal no disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do 

CPC/2015. Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014694-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIL KOISAS ARTIGOS MILITARES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014694-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MIL KOISAS ARTIGOS MILITARES LTDA - ME REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. As partes informam que se 

compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado 

nos autos. Com efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

HOMOLOGO O ACORDO formulado entre reclamante e reclamada, 

mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da 

Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

lastro legal no disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do 

CPC/2015. Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004703-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004703-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FLAVIA COSTA DOS SANTOS REQUERIDO: BRADESCO 

SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos, etc. As partes informam que se 

compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado 

nos autos. Com efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

HOMOLOGO O ACORDO formulado entre reclamante e reclamada, 

mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da 

Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

lastro legal no disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do 

CPC/2015. Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015066-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO OAB - CE26717 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015066-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. As partes informam que 

se compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado 

nos autos. Com efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

HOMOLOGO O ACORDO formulado entre reclamante e reclamada, 

mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da 

Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

lastro legal no disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do 

CPC/2015. Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015281-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE REGINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015281-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELISETE REGINA DOS SANTOS REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado nos autos. Com 

efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O 

ACORDO formulado entre reclamante e reclamada, mediante sentença, em 

conformidade com o prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com lastro legal no 

disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do CPC/2015. 

Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1004074-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ S E N T E N Ç A O reclamante, embora devidamente 

citado e intimado, deixou de comparecer na audiência de conciliação (mov. 

Id. 24198698), sem apresentar qualquer justificativa plausível pelo não 

comparecimento. Presente a Reclamada, representada por preposto, que 

requereu a extinção do processo e a condenação da autora no 

pagamento das custas processuais. A presença das partes nas 

audiências é obrigatória, devendo as mesmas apresentar suas 

justificativas até a abertura da sessão, em caso de impossibilidade de 

comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51”. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte 

interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. 

A extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia 

intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina o 

jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná). Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento pessoal 

das partes às audiências designadas decorre do princípio maior do 

sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os 

litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação que 

obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções 

para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a extinção 

do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da Capital do 

Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do 

FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Após, observadas as cautelas de 

estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012104-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA OAB - MT11811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA BRENDIX MENDES ENORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ S E N T E N Ç A O reclamante, embora devidamente 

citado e intimado, deixou de comparecer na audiência de conciliação (mov. 

Id. 26540707), sem apresentar qualquer justificativa plausível pelo não 

comparecimento. A presença das partes nas audiências é obrigatória, 

devendo as mesmas apresentar suas justificativas até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51”. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, 

no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da 

Lei nº 9.099/95). Ensina o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná). Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento 

pessoal das partes às audiências designadas decorre do princípio maior 

do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre 

os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da 

Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 

20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Após, observadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013070-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA KAMYLA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ S E N T E N Ç A O reclamante, embora devidamente 

citado e intimado, deixou de comparecer na audiência de conciliação (mov. 

Id. 26797116), sem apresentar qualquer justificativa plausível pelo não 

comparecimento. Presente a Reclamada, representada por preposto, que 

requereu a extinção do processo em razão da contumácia. A presença 
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das partes nas audiências é obrigatória, devendo as mesmas apresentar 

suas justificativas até a abertura da sessão, em caso de impossibilidade 

de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51”. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte 

interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. 

A extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia 

intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina o 

jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná). Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento pessoal 

das partes às audiências designadas decorre do princípio maior do 

sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os 

litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação que 

obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções 

para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a extinção 

do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da Capital do 

Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do 

FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Após, observadas as cautelas de 

estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013207-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ S E N T E N Ç A O reclamante, embora devidamente 

citado e intimado, deixou de comparecer na audiência de conciliação (mov. 

Id. 26831183), sem apresentar qualquer justificativa plausível pelo não 

comparecimento. Presente a Reclamada, representada por preposto, que 

requereu a extinção do processo em razão da contumácia. A presença 

das partes nas audiências é obrigatória, devendo as mesmas apresentar 

suas justificativas até a abertura da sessão, em caso de impossibilidade 

de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51”. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte 

interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. 

A extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia 

intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina o 

jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná). Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento pessoal 

das partes às audiências designadas decorre do princípio maior do 

sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os 

litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação que 

obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções 

para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a extinção 

do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da Capital do 

Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do 

FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Após, observadas as cautelas de 

estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006163-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ S E N T E N Ç A O reclamante, embora devidamente 

citado e intimado, deixou de comparecer na audiência de conciliação (mov. 

Id. 26827083), sem apresentar qualquer justificativa plausível pelo não 

comparecimento. Presente a Reclamada, representada por preposto, que 

requereu a extinção do processo em razão da contumácia. A presença 

das partes nas audiências é obrigatória, devendo as mesmas apresentar 

suas justificativas até a abertura da sessão, em caso de impossibilidade 

de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51”. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte 

interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. 

A extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia 

intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina o 
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jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná). Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento pessoal 

das partes às audiências designadas decorre do princípio maior do 

sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os 

litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação que 

obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções 

para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a extinção 

do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da Capital do 

Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do 

FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Após, observadas as cautelas de 

estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011957-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO STABILE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011957-34.2019.8.11.0001. 

AUTOR(A): EVANDRO STABILE RÉU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, 

etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015373-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENICE MARIA SCARAVELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015373-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DENICE MARIA SCARAVELLI REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa 

alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, 

é imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012114-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALELUIA ALMEIDA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO NORBERTO ALMEIDA BRITO OAB - 384.144.811-91 

(REPRESENTANTE)

ALINE CALDAS BRITO OAB - MT22235/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012114-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA ALELUIA ALMEIDA BRITO REPRESENTANTE: JOAO 

NORBERTO ALMEIDA BRITO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, 

etc.Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 
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reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008711-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANARA MENELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008711-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANARA MENELLI REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A., 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. Em análise 

aos autos, depreende-se que a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a ausência. 

Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quanto o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Desta forma, JULGO 

EXTINTO a presente reclamação sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o 

ajuizamento desta ação, sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito, uma vez que a medida tem caráter punitivo, não 

sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas 

medidas liminares e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas 

quando do ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, 

arquive-se o processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012205-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA PAMELLA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012205-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNA PAMELLA DOS SANTOS SOUZA REQUERIDO: 

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos, etc. Em 

análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005741-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA VITURINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DOS SANTOS MENDES OAB - SP399666 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005741-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARILUCIA VITURINO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Em análise aos 

autos, depreende-se que a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a ausência. 

Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quanto o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Desta forma, JULGO 

EXTINTO a presente reclamação sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o 

ajuizamento desta ação, sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito, uma vez que a medida tem caráter punitivo, não 

sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas 

medidas liminares e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas 

quando do ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, 

arquive-se o processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012772-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERISSON SOUZA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012772-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ERISSON SOUZA DE ALENCAR REQUERIDO: VIVO S.A. 
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Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma 

para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013213-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPHE ALLISON DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013213-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FELIPHE ALLISON DE ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Em análise 

aos autos, depreende-se que a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a ausência. 

Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quanto o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Desta forma, JULGO 

EXTINTO a presente reclamação sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o 

ajuizamento desta ação, sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito, uma vez que a medida tem caráter punitivo, não 

sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas 

medidas liminares e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas 

quando do ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, 

arquive-se o processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015207-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015207-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAIARA VICENTE DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa 

alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, 

é imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015180-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS JOSE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015180-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RUBENS JOSE PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que 

a parte reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015134-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLY DE ALMEIDA AQUINO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015134-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WANDERLY DE ALMEIDA AQUINO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte reclamante deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em 

âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos 

casos previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. (...) Em razão do não comparecimento da 

parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o 

processo sem julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a 

presente reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da 

Lei n.º 9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento 

desta ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais 

deste feito, uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo 

abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas 

liminares e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014435-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MAX ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA GABRIELA LIMA PEREIRA OAB - MT24423/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014435-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANO MAX ROSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma 

para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014591-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTHO AUGUSTHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014591-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JACINTHO AUGUSTHO DA SILVA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que 

a parte reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014395-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014395-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIS DIAS DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 
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portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014149-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO CAETANO DE PAULA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014149-37.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ADAO CAETANO DE PAULA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a 

parte reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013895-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013895-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIS EDUARDO GOMES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa 

alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, 

é imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013670-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013670-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WILMAR SOUZA LOPES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014097-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NATIVE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014097-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE NATIVE DE MOURA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 
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quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014023-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014023-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREIA PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que 

a parte reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013482-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS PEREIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013482-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IZAIAS PEREIRA BRANDAO REQUERIDO: BANCO FINASA 

BMC S.A. Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa 

alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, 

é imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015532-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015532-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KENNEDY DE OLIVEIRA CAMPOS REQUERIDO: AGUAS DE 

POCONE S.A. Vistos, etc. As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado nos autos. Com 

efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O 

ACORDO formulado entre reclamante e reclamada, mediante sentença, em 

conformidade com o prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com lastro legal no 

disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do CPC/2015. 

Arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008913-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008913-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: MARCOS 

ANTONIO DA SILVA Vistos, etc. As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado nos autos, 

conforme petição do mov. nº17. Com efeito, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado entre 

reclamante e reclamada, mediante sentença, em conformidade com o 

prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com lastro legal no disposto no artigo 924, inciso 

III, c. c. o artigo 925, ambos do CPC/2015. Arquive-se os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021428-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN ROBNEI DA SILVA RAMAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021428-74.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EDEN ROBNEI DA 

SILVA RAMAO POLO PASSIVO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021429-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA GABRIELA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021429-59.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VALQUIRIA 

GABRIELA DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

SERGIO BARBOSA ROS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021431-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONVENIENCIA DAS NACOES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021431-29.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CONVENIENCIA 

DAS NACOES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSMAR PEREIRA DE SOUZA POLO 

PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011440-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011440-29.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOAO MARCOS CAMPOS SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos..etc. Converto o julgamento em Diligência; e 

DETERMNO a intimação do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar o 

extrato da restrição relativa ao objeto da lide, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo 

DESPACHO VISTOS HOMOLOGO a minuta do despacho elaborado pelo 

Juiz Leigo para que produza seus efeitos legais e jurídicos. Cumpra-se. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011253-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YANN VICTOR BARROS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOZIELLEN DE ARAUJO BARROS OAB - MT22781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011253-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: YANN VICTOR BARROS LOPES REQUERIDO: HAVAN 

LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos etc.. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por YANN VICTOR 

BARROS LOPES em desfavor de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS 

LTDA . Diante da necessidade de dilação probatória, determino a 

realização de prova testemunhal, momento em que deverão ser colhidas 

todas as demais provas necessárias para a elucidação dos fatos 

indicados na inicial Assim, designe-se audiência de instrução e julgamento 

para oitiva das partes e testemunhas (artigo 28, da Lei 9.099/95). 

Consigno que cada parte deverá apresentar até o máximo de três 

testemunhas, independentemente de intimação, nos termos do artigo 34, 

da Lei n. 9.099/95, sob pena de preclusão. Caso a parte pretenda a 

intimação pelo Juízo, deverá apresentar o rol de testemunhas à Secretaria, 

com antecedência de pelo menos 05 (cinco) dias da data da audiência, 

nos termos do artigo 34, §1º, da Lei n. 9.099/95. Às providências. 

Giovanni Ferreira de Vasconcelos Juiz Leigo Despacho Homologo a minuta 

de despacho elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010833-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO VASCONCELOS RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT0006776A 

(ADVOGADO(A))

JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT6484-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010833-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ENIO VASCONCELOS RIBEIRO JUNIOR REQUERIDO: 

LOCALIZA RENT A CAR SA DECISÃO Vistos. Trata-se de Ação de 

Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

movida por ENIO VASCONCELOS RIBEIRO JUNIOR, em desfavor da 

LOCALIZA RENT A CAR S.A. Diante da necessidade de dilação probatória, 

determino a realização de prova testemunhal, momento em que deverão 
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ser colhidas todas as demais provas necessárias para a elucidação dos 

fatos indicados na inicial Assim, designe-se audiência de instrução e 

julgamento para oitiva das partes e testemunhas (artigo 28, da Lei 

9.099/95). Consigno que cada parte deverá apresentar até o máximo de 

três testemunhas, independentemente de intimação, nos termos do artigo 

34, da Lei n. 9.099/95, sob pena de preclusão. Caso a parte pretenda a 

intimação pelo Juízo, deverá apresentar o rol de testemunhas à Secretaria, 

com antecedência de pelo menos 05 (cinco) dias da data da audiência, 

nos termos do artigo 34, §1º, da Lei n. 9.099/95. Às providências. 

Giovanni Ferreira de Vasconcelos Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021439-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA ORRO ARABI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ORRO OAB - MT27349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021439-06.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LIGIA ORRO 

ARABI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PHILIPPE ORRO POLO 

PASSIVO: RAFAEL SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021440-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LUIZ ELIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021440-88.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATO LUIZ 

ELIAS DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021445-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021445-13.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JUVENAL 

FERREIRA SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008865-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 04/11/2019 Hora: 17:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008865-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010711-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAZARELLO LEITE VIRGOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/11/2019 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010711-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAZARELLO LEITE VIRGOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências de 
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conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010123-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY LEAL DA SILVA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010698-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEJALMA FRANCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT210040 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 31/10/2019 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009034-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA GLORIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA OAB - MT25035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003401-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEISI MAGDALA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA AGATA GARCIA CAJANGO OAB - MT12612/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 01/10/2019 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007538-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 28/10/2019 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009924-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD MACIEL DE SA (REQUERENTE)

DANIELE SOARES VERAS DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/11/2019 Hora: 17:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009924-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD MACIEL DE SA (REQUERENTE)

DANIELE SOARES VERAS DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/11/2019 Hora: 17:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010323-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GONCALINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 16:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003325-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBECIR CORREA GABILANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/09/2019 Hora: 17:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007233-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAHAM KHALIL WIHBY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LALONI TRINDADE OAB - SP0086908A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 27/11/2019 Hora: 17:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012917-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUEDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/12/2019 Hora: 11:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013667-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO BATISTA DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/12/2019 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021471-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA BARBOSA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021471-11.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:NEUSA 

BARBOSA MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO CARLOS 

TAVARES DE MELLO POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/02/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005878-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(ADVOGADO(A))

VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES OAB - MT8416/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 15/10/2019 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008510-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA ALVES PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 31/10/2019 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004144-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE SOUZA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/10/2019 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010390-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/11/2019 Hora: 09:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004475-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEY SOUZA COSTA DIONIZIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 07/10/2019 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006888-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RAMOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT22161-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 28/11/2019 Hora: 11:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010364-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WINNER RAIANY BORGES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/11/2019 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005474-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/10/2019 Hora: 17:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004429-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DINELLY PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 07/10/2019 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 
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Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006136-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/10/2019 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009232-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR BISMARCKY MARTINS DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEZIO LIMA FERNANDES OAB - MT17309-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 15:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010846-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO NICOLA LEVENTI (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/11/2019 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006934-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER VARGAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 14:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010333-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004441-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEORGE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 08/10/2019 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009761-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVINA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/11/2019 Hora: 15:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009960-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUCIR MARIA SANTOS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 805 de 1000



Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 08:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010627-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CASTRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/11/2019 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003369-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/09/2019 Hora: 17:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010653-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENOVEVA PLENS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/11/2019 Hora: 10:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007976-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB - MT0018188A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010877-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON PAULINO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/11/2019 Hora: 11:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003646-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RAMOS DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS OAB - MT21009/O (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 01/10/2019 Hora: 14:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010479-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE CERQUEIRA FILHO (REQUERENTE)

ALEX FILHO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/11/2019 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 806 de 1000



de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010479-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE CERQUEIRA FILHO (REQUERENTE)

ALEX FILHO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/11/2019 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021493-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RAIZER FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021493-69.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

RAIZER FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO GABRIEL 

BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013426-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/12/2019 Hora: 11:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005647-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DA SILVA ESPINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 15/10/2019 Hora: 10:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010019-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA ANTUNES DE JESUS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 09:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006717-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FAUSTINO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 09:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006594-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENOK WILLIAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 21/10/2019 Hora: 16:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 
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ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003252-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/09/2019 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003271-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANN KETELLY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEOVA APARECIDO LEAO OAB - MT26256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 30/09/2019 Hora: 16:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008745-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIEDNA FAUSTINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 04/11/2019 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005912-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL TUPARANDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA PERES GIROLDO OAB - MT9929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO EULER BARROS ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO EULLER BARROS ROCHA OAB - MT12140-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 15/10/2019 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011426-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/11/2019 Hora: 14:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011118-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784-O 

(ADVOGADO(A))

FRANKLIN LACERDA RODRIGUES NEVES OAB - MT21889/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011118-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIAS DOMINGOS DA SILVA REQUERIDO: CARLOS 

ROSSATO DA SILVA AVILA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra pronto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Alega o reclamante que firmou contrato de 

prestação de serviços advocatícios com o reclamado, onde ficou 

entabulado que os honorários de advogado seriam pagos na razão de 

30% (trinta por cento) sobre eventuais danos morais auferidos. 

Entretanto, conforme fez prova, o reclamado levantou integralmente a 

quantia de R$ 5.586,00 (cinco mil quinhentos e oitenta e seis reais), 

referente à condenação por danos morais no processo n. 

8019975-27.2016.811.0001, em 22/05/2017, e nada repassou ao autor. 

Por isso requer a condenação do reclamado em danos materiais e morais. 

Em contestação, alega o Reclamado que houve tentativas de contato com 

o reclamante, tendo este quedado-se inerte em apresentar seus dados 

bancários para depósito de sua parte, e pugna pela improcedência da 

ação. Analisando os documentos constantes nos autos e as alegações 

das partes litigantes, resta incontroverso que o autor “ganhou, mas não 

levou”. Isso porque o valor da condenação a título de danos morais, 

resultante de ação indenizatória transitada em julgado, foi integralmente 

sacado pelo reclamado em em 22/05/2017, conforme restou 

incontroverso, não tendo sido repassado absolutamente nada ao autor, 

desrespeitando o contrato de honorários pactuado entre as partes, que, 

conforme comprovado pelo reclamado limitou a verba honorária em 49% 

dos valores eventualmente aferidos. Em consulta ao processo de origem, 

n. 8019975-27.2016.811.0001, que tramitou perante o 2º Juizado Especial 

desta capital, nota-se claramente que a procuração é outorgada em nome 

do reclamado, Dr. CARLOS ROSSATO DA SILVA ÁVILA - OAB/MT 10.309, 

bem como os demais atos processuais são realizados unicamente por 

este, e, por fim, tanto o documento de mov. 73 (PETIÇÃO DE EXPEDIÇÃO 

DE ALVARÁ) quanto o de mov. 85 (ALVARÁ) indicam a conta pessoal do 

requerido para a realização do depósito dos valores da condenação: “... 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 808 de 1000



seja expedido o competente Alvará à Conta Única, para proceder a 

VINCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA do valor indicado no Mov.61, de 

17/01/2017, para a Conta Corrente do seu patrono constituído, abaixo 

detalhada: - Nome: CARLOS ROSSATO DA SILVA ÁVILA - Banco: BANCO 

DO BRASIL - Agência: 2128-8 - Conta Corrente: 28528-5” - CPF: 

327.699.540-91..” Por fim, caberia ao Reclamado comprovar que efetuou o 

pagamento dos valores devidos ao autor, conforme pactuado, o que 

também não fez, nem na seara administrativa, tampouco agora em juízo, 

pois, embora tenha havido audiência de conciliação, não há registro de 

qualquer solicitação de conta bancária ou mesmo qualquer outra conduta 

do reclamado que demonstre a sua intenção de, enfim, pagar o que deve 

ao autor. Nesse ponto, friso que o dinheiro foi sacado pelo reclamado 

ainda em maio/2017, e, deste então, o reclamado reteve consigo os 

valores retirados por meio de Alvará Judicial e nada repassando ao autor, 

preferindo o reclamado aguardar o comando de uma sentença judicial para 

então cumprir o contrato e entregar ao autor o valor a que faz jus. O autor 

trouxe aos autos memória de cálculo com atualização e juros do valor 

devidamente atualizado, perfazendo a quantia correta de R$ 7.752,81, em 

07/010/2019. Desse montante, é devido ao autor o percentual de 51% 

(cinquenta e um por cento), conforme pactuado entre as partes, o que 

corresponde a R$ 3.953,93 (três mil novecentos e cinquenta e três reais e 

noventa e três centavos). Por sua vez, o dano moral é devido AO AUTOR, 

pois é a privação ou lesão de direito da personalidade, em nada se 

vinculando a repercussão patrimonial direta. Na sua aferição 

desconsidera-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. 

Sua contrapartida reprovativa consiste na imposição de uma indenização, 

cujo valor é fixado judicialmente, tendo por objeto a compensação da 

vítima, a punição do infrator e a prevenção quanto a fatos semelhantes 

que provocam insegurança jurídica. Configura-se o dano moral pela 

angústia do autor, transtornos e prejuízos financeiros, principalmente em 

razão da parte reclamada ter se eximido da obrigação de repassar os 

valores retidos indevidamente, embora tenha sido até notificado 

extrajudicialmente, mas quedando-se inerte quanto à sua obrigação. O 

Código Civil prevê em seus arts. 186 e 927 dispõe que todo aquele que 

causar prejuízo a terceiros, pratica um ato ilícito. Verbis: “Art. 186 – 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito”. “Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Na fixação da sanção 

não se pode perder de vista a razoabilidade e a proporcionalidade, 

atentando-se para as circunstâncias que envolvem o fato, bem como para 

as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo a não 

ensejar enriquecimento sem causa de uma parte, nem empobrecimento da 

outra. Ante o exposto, com fulcro nos art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto, para: -Condenar a reclamada a 

pagar ao reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, com juros de 1% ao mês, a partir desta 

sentença. -Condenar a parte reclamada ao pagamento da importância de 

R$ 3.953,93 (três mil novecentos e cinquenta e três reais e noventa e três 

centavos), a título de Danos Materiais, referentes a 51% (cinquenta e um 

por cento) dos valores levantados pelo reclamado à época, a ser corrigido 

monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da data da citação válida; Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Remeta-se cópia desta decisão e sua 

respectiva homologação pelo Exmo. Juiz Togado ao Tribunal de Ética da 

OAB para as providências cabíveis. Submeto a decisão ao MM. Juiz de 

Direito para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010838-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA BERNARDA DE ALMECE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/11/2019 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010242-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCCO DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010228-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA SAMPAIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009673-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA KAREN DE PAULA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO CAMPOS ROSA OAB - SP190338 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 07/11/2019 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 809 de 1000



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010617-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/11/2019 Hora: 09:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009762-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DINIZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/11/2019 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004726-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOLAN CASTELHANO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO TULIO CAETANO (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 08/10/2019 Hora: 11:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013515-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JARLIENE PATRICIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 14/11/2019 Hora: 11:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009895-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MATEUS SARTORI BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REI DO IPHONE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/11/2019 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007681-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CELIA OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021273-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIELLY KERLLY FIGUEIREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Intime-se a requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar nos autos o 

contrato entabulado entre as partes, que conste os prazos de carência 

referente a cobertura de obstetrícia e partos. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012738-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDERSON PEREIRA DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

HEVELIN APARECIDA DA SILVA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LLAF - VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO OAB - SP175647 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Compulsando os autos, constato que a parte reclamante no id. 26366171, 

requereu a redesignação da audiência de conciliação, alegando que 
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estará em viagem, tendo juntado comprovante da mesma. Assim, acolho a 

justificativa apresentada pela reclamante, razão pela qual determino a 

redesignação da audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009198-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA PEDROSA GONCALVES RAMOS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002767-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAVIA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANDULFO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR OAB - MG54418 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CHAVES ABDALLA OAB - MT17571-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 26/09/2019 Hora: 16:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007160-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 23/10/2019 Hora: 09:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008688-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA APARECIDA CUNHA GOMES (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 04/11/2019 Hora: 14:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009740-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKE LUCAS DE MOURA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/11/2019 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003845-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA TABOSA FLORIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES OAB - MT25736/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 02/10/2019 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004075-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMER CLEMENTE OAB - MT0006269S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEX LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELEN ARAUJO RIOS OAB - MT26090/O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/10/2019 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006395-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA TELLES DE MELLO (REQUERIDO)
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 21/10/2019 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007597-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 28/10/2019 Hora: 15:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008702-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO CESAR ALVES BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO(A))

JORDAN NAVES COSTA OAB - MT22545/O (ADVOGADO(A))

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA OAB - TO3209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 23/10/2019 Hora: 11:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021516-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOLLENE SUELLEN VIEIRA DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021516-15.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DIOLLENE 

SUELLEN VIEIRA DOS SANTOS BARBOSA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: KILZA GIUSTI GALESKI POLO PASSIVO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021519-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA OAB - MT23291/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021519-67.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIA MARTINS 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIANA CARDOSO DE 

MEDEIROS OLIVEIRA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021532-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DOS SANTOS MOURA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA OAB - MT21608/O (ADVOGADO(A))

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021532-66.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA DOS 

SANTOS MOURA CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LILIAN 

MILLER, FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA POLO PASSIVO: OI S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021547-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARCIO DA CONCEICAO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

V N DE ALMEIDA (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021547-35.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL 

MARCIO DA CONCEICAO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUDMILLA MARTINS POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021562-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI VIEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A (REQUERIDO)

DELBER DA SILVA MOURA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021562-04.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLI VIEIRA DE 
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JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRISIELY DAIANY MACHADO, 

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: PONTO FRIO - 

GLOBEX UTILIDADES S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021564-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021564-71.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANO 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021570-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATTA NASCIMENTO GUERRISE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021570-78.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATTA 

NASCIMENTO GUERRISE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR 

FRANZONI SUZUKI POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/02/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021587-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FRANCISCO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021587-17.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JORGE 

FRANCISCO NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS STELLATO 

CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021593-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LEMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021593-24.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA LEMES 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILENA LAURA MEDEIROS 

DE AMORIM POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020184-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada . *OBS. As 

audiências de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021273-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIELLY KERLLY FIGUEIREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Intime-se a requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar nos autos o 

contrato entabulado entre as partes, que conste os prazos de carência 

referente a cobertura de obstetrícia e partos. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021606-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021606-23.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO FERREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021439-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA ORRO ARABI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ORRO OAB - MT27349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos 

autos a PROCURAÇÃO, e somente após tal providência é que será 

apreciado o pedido da parte. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021608-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA SCALDELAY MACEDO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021608-90.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: ANDREIA 

SCALDELAY MACEDO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021616-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELLY SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021616-67.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: ADRIELLY 

SOARES DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021618-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IHASMIN MONICA CORREA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021618-37.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: IHASMIN 

MONICA CORREA DA CONCEICAO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021627-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA BALESTRI RAMOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021627-96.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: BARBARA 

BALESTRI RAMOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021277-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FRANCISCO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos bem como das razões 

apresentadas, vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam 

a concessão da tutela vindicada, nos termos previstos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Destarte, DEFIRO a liminar, para determinar a 

empresa reclamada CLARO S.A., que restabeleça a prestação de serviço 

de telefonia, nas condições contratadas, ao telefone de nº (65) 

99295-6899, de titularidade da parte reclamante, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de multa que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) 

para o caso de descumprimento desta decisão – não se trata de multa 

diária. Designada audiência de conciliação, cite-se a parte reclamada para 

nela comparecer. Conste na carta de citação as consequências para o 

caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, a advertência de que 

poderá haver a inversão do ônus da prova por se tratar de relação de 

consumo e ainda que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser 

representada na audiência por preposto. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019972-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA.D.L.G LIMA DOS SANTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENEU ALCEU ROSLER OAB - RS32801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019972-89.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA.D.L.G LIMA DOS SANTOS EIRELI REQUERIDO: AMAZON SERVICOS 
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DE VAREJO DO BRASIL LTDA. DECISÃO Vistos Trata-se de Ação 

Ordinária formado pelas partes acima indicadas. O requerente aduz que 

realizou parceria com a Amazon, com o objetivo de vender produtos 

importados via online, através de conta eletrônica no site oficial da 

empresa. Afirma que a empresa sua conta fora bloqueada em 16/11/2019 

por suposta divergência de CNPJ, contudo alega que o demandado 

autoriza a criação de contas por empresas filiais utilizando o CNPJ da 

matriz. Assegura que o bloqueio ocasionou prejuízo em razão da ausência 

de participação no black Friday. Anota que a recusa impede de realizar 

saques de valores, fruto de negociações. Requer, em tutela de urgência, o 

desbloqueio da conta, bem como a aplicação dos artigos 303 e 304, do 

Código de Processo Civil. O autor foi intimado para emendar a exordial, 

momento em que juntou documentos ao feito, movimento n. 27511395. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, recebo a emenda da 

exordial e reconheço a legitimidade ativa da parte para adentrar com a lide, 

visto que a empresa é optante do Simples Nacional. Ressalto a 

impossibilidade de receber o pedido em sede de tutela com caráter 

antecedente por se tratar de procedimento distinto à Lei n. 9.099/95, 

conforme o Enunciado n. 163, do FONAJE: ENUNCIADO 163 - Os 

procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, 

na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis 

com o Sistema dos Juizados Especiais (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Assim, aplico o princípio da fungibilidade e recebo o pleito 

como tutela de urgência. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor não merece prosperar. Consta no 

e-mail que o requerido bloqueou a conta após constatar a relação entre o 

demandante e outra conta que não pode ser usada para vender no site. 

Assim, inexiste prova hábil, neste momento, da irregularidade do bloqueio. 

Ademais, inexiste prova do perigo de dano para a concessão do pleito ao 

final, já que a empresa informou que efetuará a transferência dos fundos 

vinculados a página ao autor. Posto isso, necessário aguardar a dilação 

probatória para a elucidação dos fatos indicados na exordial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE 

INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

INCONFORMISMO DA AUTORA. 1- A tutela provisória, prevista nos artigos 

294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente, busca evitar a 

ocorrência de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, ou 

ainda a demora injustificável à fruição do direito pretendido, condicionado 

à existência dos requisitos presentes na legislação; 2- Ausência da 

probabilidade de direito, uma vez que o imóvel da autora não possui 

regularização junto à prefeitura de Teresópolis por encontrar-se em área 

de preservação ambiental, objeto de Inquérito Civil. Ademais, não há 

documentação que prove, de plano, a possibilidade da instalação do 

serviço requerido no local; 3- Necessidade de dilação probatória. 

Precedente deste Tribunal de Justiça; 4- Negado provimento ao recurso. 

(TJ-RJ - AI: 00391441520198190000, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO 

BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 05/11/2019, DÉCIMA SEXTA 

CÂMARA CÍVEL) Deste modo, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

por ausência dos requisitos legais. Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019972-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA.D.L.G LIMA DOS SANTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENEU ALCEU ROSLER OAB - RS32801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019972-89.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA.D.L.G LIMA DOS SANTOS EIRELI REQUERIDO: AMAZON SERVICOS 

DE VAREJO DO BRASIL LTDA. DECISÃO Vistos Trata-se de Ação 

Ordinária formado pelas partes acima indicadas. O requerente aduz que 

realizou parceria com a Amazon, com o objetivo de vender produtos 

importados via online, através de conta eletrônica no site oficial da 

empresa. Afirma que a empresa sua conta fora bloqueada em 16/11/2019 

por suposta divergência de CNPJ, contudo alega que o demandado 

autoriza a criação de contas por empresas filiais utilizando o CNPJ da 

matriz. Assegura que o bloqueio ocasionou prejuízo em razão da ausência 

de participação no black Friday. Anota que a recusa impede de realizar 

saques de valores, fruto de negociações. Requer, em tutela de urgência, o 

desbloqueio da conta, bem como a aplicação dos artigos 303 e 304, do 

Código de Processo Civil. O autor foi intimado para emendar a exordial, 

momento em que juntou documentos ao feito, movimento n. 27511395. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, recebo a emenda da 

exordial e reconheço a legitimidade ativa da parte para adentrar com a lide, 

visto que a empresa é optante do Simples Nacional. Ressalto a 

impossibilidade de receber o pedido em sede de tutela com caráter 

antecedente por se tratar de procedimento distinto à Lei n. 9.099/95, 

conforme o Enunciado n. 163, do FONAJE: ENUNCIADO 163 - Os 

procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, 

na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis 

com o Sistema dos Juizados Especiais (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Assim, aplico o princípio da fungibilidade e recebo o pleito 

como tutela de urgência. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor não merece prosperar. Consta no 

e-mail que o requerido bloqueou a conta após constatar a relação entre o 

demandante e outra conta que não pode ser usada para vender no site. 

Assim, inexiste prova hábil, neste momento, da irregularidade do bloqueio. 

Ademais, inexiste prova do perigo de dano para a concessão do pleito ao 

final, já que a empresa informou que efetuará a transferência dos fundos 

vinculados a página ao autor. Posto isso, necessário aguardar a dilação 

probatória para a elucidação dos fatos indicados na exordial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE 

INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

INCONFORMISMO DA AUTORA. 1- A tutela provisória, prevista nos artigos 

294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente, busca evitar a 

ocorrência de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, ou 

ainda a demora injustificável à fruição do direito pretendido, condicionado 

à existência dos requisitos presentes na legislação; 2- Ausência da 

probabilidade de direito, uma vez que o imóvel da autora não possui 

regularização junto à prefeitura de Teresópolis por encontrar-se em área 

de preservação ambiental, objeto de Inquérito Civil. Ademais, não há 

documentação que prove, de plano, a possibilidade da instalação do 

serviço requerido no local; 3- Necessidade de dilação probatória. 

Precedente deste Tribunal de Justiça; 4- Negado provimento ao recurso. 

(TJ-RJ - AI: 00391441520198190000, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO 

BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 05/11/2019, DÉCIMA SEXTA 

CÂMARA CÍVEL) Deste modo, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

por ausência dos requisitos legais. Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 
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nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021223-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR DA SILVA ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021223-45.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VITOR DA SILVA ALCANTARA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER formada pelas partes acima indicadas. O 

demandante alega que compareceu na emprsa do demandado para 

solicitar o parcelamento do débito, sendo incluído o período de 23/12/2013 

a 10/12/2017. Assevera que os débitos se encontram prescritos. Requer, 

em tutela de urgência, a suspensão da cobrança do período de 

23/12/2013 a 10/12/2017, bem como a abstenção de inclusão dessas 

faturas no parcelamento, o restabelecimento do serviço e a inversão do 

ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão 

do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar em parte. Verifica-se que não é cabível a suspensão dos 

serviços por débito pretérito. Assim, o demandante faz jus ao 

restabelecimento do serviço e suspensão da cobrança. O perigo de dano 

é evidente, uma vez que a concessão do pleito ao final ocasionará 

prejuízo para a parte por se tratar de serviço essencial. Ressalto que o 

deferimento do pedido de urgência não causa prejuízo para a demandada, 

uma vez que não exclui o crédito. Nesse sentido: PODER JUDICIÁRIO DE 

M A T O  G R O S S O T R I B U N A L  D E  J U S T I Ç A 

1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL 

CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) No que tange ao pedido de 

parcelamento da dívida, sem a inclusão dos débitos do período de 

23/12/2013 a 10/12/2017, constato que não merece acolhimento por 

ausência de prescrição. Ressalto que a prescrição ocorre no período de 

10 (dez) anos, conforme o artigo 205, do Código Civil. Nesse sentido é o 

entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO PRESCRICIONAL 

PARA COBRANÇA DE TARIFA DE ENERGIA. REGRA GERAL DO CÓDIGO 

CIVIL. 10 ANOS NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 OU 20 ANOS NO CÓDIGO 

CIVIL DE 1916. RECURSO ESPECIAL PROVIDO APENAS PARA AFASTAR 

O PRAZO DE 5 ANOS APLICADO PELA CORTE DE ORIGEM. 

IMPOSSIBILIDADE DE SE AVANÇAR NA ANALISE EFETIVA DA 

OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PELA PRAZO APLICADO NA DECISÃO 

AGRAVADA. O QUE SERÁ IMPLEMENTADO POR OCASIÃO DO RETORNO 

DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DO 

JULGAMENTO DAS APELAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão agravada apenas afastou o 

prazo prescricional que havia sido aplicado pela Corte local, determinando 

ainda, o retorno dos autos para o prosseguimento do julgamento das 

Apelações, ocasião em que, deverá ser verificada a ocorrência do lapso 

extintivo à vista do novo prazo. 2. Uma vez afastado o prazo prescricional 

aplicado na origem, as demais matérias carecem do necessário 

prequestionamento e, portanto não podem ser objeto de apreciação por 

esta Corte Superior, sem que antes se implemente a continuação do 

julgado perante a Instância anterior. 3. Agravo Regimental da Empresa a 

que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1437650 MG 

2014/0040520-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data 

de Julgamento: 28/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 20/09/2018) O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, DEFIRO EM 

PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino que o requerido: 

I- Efetue o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora, relativa ao débito em discussão (23/12/2013 a 

10/12/2017). II- A suspensão da cobrança do período de 23/12/2013 a 

10/12/2017. Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia para 

o caso de descumprimento desta decisão. Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova, devendo o requerido juntar, no momento da apresentação 

da defesa, o TOI e demais documentos que instruíram a recuperação do 

consumo de energia. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito
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Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021516-15.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DIOLLENE SUELLEN VIEIRA DOS SANTOS BARBOSA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. DECISÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS 

MORAIS formada pelas partes acima indicadas, todos qualificados nos 

autos. Por motivo de foro íntimo, dou-me por suspeito para presidir o feito 

nos termos do artigo 145, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

cabendo anotar jurisprudência pertinente: “O juiz não é obrigado a declinar 

o motivo de suspeição por foro intimo, porque estão no seu âmago (RTRF. 

1ª Reg. 10/267). No mesmo sentido RT 754/432”. Assim, remetam-se os 

autos ao meu substituto legal. Às providências. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021250-28.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIL BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021250-28.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DEVANIL BENEDITO DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO formada pelas partes acima indicadas. O 

demandante alega que o demandado encaminhou faturas com valores 

excessivos nos meses de novembro e dezembro de 2019. Requer, em 

tutela de urgência, a abstenção de suspensão do fornecimento do 

serviço, ou a religação, caso tenha efetuado o corte, bem como a 

abstenção de restrição de seu nome no rol de mal pagadores. Pleiteia, 

ainda, a substituição do aparelho medidor, o recálculo do débito e a 

inversão do ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para 

a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

autor merece prosperar em relação a abstenção de corte e abstenção de 

negativação do nome. Verifica-se que o extrato aportado ao feito 

demonstra, neste momento, a disparidade entre as cobranças dos meses 

de novembro e dezembro em relação ao período anterior. O perigo de 

dano é evidente, uma vez que a concessão do pleito ao final ocasionará 

prejuízo para a parte por se tratar de serviço essencial. Ressalto que o 

deferimento do pedido de urgência não causa prejuízo para a demandada, 

uma vez que não exclui o crédito. Nesse sentido: PODER JUDICIÁRIO DE 

M A T O  G R O S S O T R I B U N A L  D E  J U S T I Ç A 

1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL 

CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) No que tange ao pedido de 

substituição do aparelho medidor, verifico que não merece prosperar, já 

que inexiste prova robusta, neste momento, da irregularidade da medição 

do aparelho. Ademais, há perigo de irreversibilidade da medida, sendo 

vedada a concessão neste momento, conforme o artigo 300, §3º, do CPC. 

O pedido de refaturamento das faturas também não merecem acolhimento, 

visto que necessária a dilação probatória para a comprovação robusta da 

suposta irregularidade das cobranças. Ademais, não há perigo de dano 

para o caso de concessão ao final. O demandante requer a inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, DEFIRO EM 

PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino que o requerido: 

I- ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia elétrica relativa aos 

débitos de novembro e dezembro. Caso tenha efetuado, deverá proceder 

o imediato restabelecimento do serviço. II- Abstenha de inserir o nome do 

autor no rol de mal pagadores, relativo ao débito Fixo multa no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) por dia para o caso de descumprimento desta 

decisão. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito
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Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021111-76.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARCIO NONATO DA SILVA REQUERIDO: OI S/A DECISÃO Vistos 

Trata-se de Ação de Indenização Danos Morais formado pelas partes 

acima indicadas. O autor alega que possui contrato com o demandado 

referente a linha telefônica n. (65) 3653-9715. Sustenta que o demandado 

efetua cobranças em relação a linha telefônica n. (65)11012-2210, porém 

sustenta que não possui a sua titularidade. Requer, em tutela de urgência, 

a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, 

a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. 

Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte 

autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais 

sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão 

do autor merece prosperar, visto que o autor negou a existência de 

relação jurídica, sendo incabível atribuir para a parte o ônus de provar a 

irregularidade da cobrança. Ademais, não é razoável admitir a manutenção 

da restrição por débito em discussão. O perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação também foi demonstrado, visto que impede o autor de 

realizar negociações no comércio. Registro que a concessão do pedido 

não causa qualquer prejuízo ao requerido por não excluir o suposto 

crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: 

ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 
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demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o demandado 

juntar ao feito o contrato celebrado entre as partes que originou o débito. 

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020870-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EDUARDO SAN MARTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020870-05.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUCAS EDUARDO SAN MARTIN REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

DECISÃO Vistos Trata-se de Ação de Inexistência de débito c/c 

Indenização Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. O autor 

alega que possui contrato com o demandado. Sustenta que efetuou o 

pagamento do débito em 27/11/2019, porém o requerido manteve a 

restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Requer, em 

tutela de urgência, a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao 

crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar, visto que os 

documentos aportados indicam, neste momento, a quitação do débito. 

Ademais, não é razoável admitir a manutenção da restrição por débito em 

discussão. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também foi 

demonstrado, visto que impede o autor de realizar negociações no 

comércio. Registro que a concessão do pedido não causa qualquer 

prejuízo ao requerido por não excluir o suposto crédito. Assim, a 

concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o demandado 

juntar ao feito o contrato celebrado entre as partes que originou o débito. 

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021210-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDGILSON RONNI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021210-46.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EDGILSON RONNI DE SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

DECISÃO Vistos Trata-se de Ação de Inexistência de débito c/c 

Indenização Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. O autor 

alega que possui contrato com o demandado. Sustenta que o requerido 

informou sobre a inadimplência referente a contrato de empréstimo 

realizado em janeiro de 2019, parcelado em 24 vezes de R$ 402,80. 

Porém, aduz que não realizou o negócio jurídico. Requer, em tutela de 

urgência, a exclusão e/ou abstenção de incluir seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, a exclusão de seu nome no cadastro vinculado ao 

contrato. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar em parte. 

Verifica-se que o demandante negou a existência do contrato, restando 

evidente que se trata de prova negativa, sendo ônus do demandado 

comprovar a regularidade do débito. Ademais, não é razoável admitir a 
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manutenção da restrição por débito em discussão. O perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação também foi demonstrado, visto que 

impediria o autor de realizar negociações no comércio. Registro que a 

concessão do pedido não causa qualquer prejuízo ao requerido por não 

excluir o suposto crédito. Assim, a concessão do pedido de abster a 

restrição é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) Em 

relação ao pedido de excluir seu nome do instrumento contratual, constato 

que não merece acolhimento, pois inexiste prova robusta sobre a 

irregularidade da contratação. Ademais, há risco de irreversibilidade da 

medida, sendo vedada a concessão (artigo 300, §3º, do CPC). O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

para determinar que o requerido proceda a abstenção de exclusão do 

nome do autor no rol de mal pagadores. Caso tenha efetuado a 

negativação, deverá efetuar a baixa no prazo de 05 dias, sob pena de 

multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, devendo o demandado juntar ao feito o 

contrato celebrado entre as partes que originou o débito. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020119-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SERNATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

332 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020119-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIO CESAR SERNATO DE OLIVEIRA REQUERIDO: B2W - 

COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO DECISÃO Vistos Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização Danos Morais formado pelas partes 

acima indicadas. O autor alega que, na data de 09/11/2019, adquiriu 

através da empresa requerida, uma cadeira de descanso, porém afirma 

que não recebeu até a presente data. Sustenta que o prazo de entrega 

era de 09 dias. Requer, em tutela de urgência, a imediata entrega do 

produto. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar, porquanto o 

documento aportado ao feito demonstra, neste momento, a aquisição do 

produto e seu pagamento. O perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação também foi demonstrado, visto que impediria o autor de usufruir 

do produto. Registro que a concessão do pedido não causa qualquer 

prejuízo ao requerido, já que se trata de obrigação contratual. Assim, a 

concessão do pedido de abster a restrição é medida que impõe. Nesse 

sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a entrega da cadeira de descanso 

indicada na exordial, no prazo de 05 dias, sob pena de multa fixa no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020184-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 819 de 1000



JOANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020184-13.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: PERNAMBUCANAS 

FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO DECISÃO Vistos Trata-se 

de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. O autor alega que, a 

fim de quitar a dívida, realizou parcelamento junto ao suplicado no valor 

mensal de R$ 327,40, com vencimento no dia 25. Assevera que, em 

19/09/2019, constatou a cobrança na quantia de R$ 527,17, em razão de 

suposto juros e correção monetária pelo atraso. Registra que o 

demandado incluiu seu nome no rol de mal pagadores. Assegura que 

efetuou o pagamento devidamente da parcela. Requer, em tutela de 

urgência, a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito. 

Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento 

e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar, visto que o comprovante aportado 

ao feito demonstra, neste momento, a quitação da parcela. Ademais, não é 

razoável manter a restrição por dívida em discussão. O perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação também foi demonstrado, visto que 

impede o autor de realizar negociações no comércio. Registro que a 

concessão do pedido não causa qualquer prejuízo ao requerido por não 

excluir o suposto crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que 

impõe. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021415-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA CRUZ BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões 

apresentadas, não vislumbro de plano a presença dos requisitos que 

possam amparar a tutela vindicada, previsto no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. A parte promovente pugna pela concessão de liminar para 

que o seu nome seja retirado dos bancos de dados cadastrais dos órgãos 

de restrição de crédito. Pois bem, o documento que o promovente 

apresenta para comprovar a negativação de seu nome nestes autos é um 

extrato, que se trata de consulta confidencial, no qual consta a existência 

de registro, que inclui o da empresa reclamada, todavia demonstra que 

possui outras anotações positiva em seu nome. Assim, entendo que está 

ausente um dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela 

acautelatória, qual seja, o periculum in mora. Posto isso, INDEFIRO a 

LIMINAR pretendida. Designada audiência de conciliação, cite-se a parte 

reclamada para nela comparecer. Conste na carta de citação as 

consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, 

a advertência de que poderá haver a inversão do ônus da prova por se 

tratar de relação de consumo e ainda que, em se tratando de pessoa 

jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021428-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN ROBNEI DA SILVA RAMAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos bem como das razões 

apresentadas, vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam 

a concessão da tutela vindicada, previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Posto isto, DEFIRO a liminar pretendida para determinar a 

reclamada HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA que se abstenha 

de efetuar a cobrança dos débitos discutidos nesta ação conforme 

indicado pelo promovente na exordial, bem como, para determinar ainda 

que se abstenha de incluir o nome do promovente nos bancos de dados 

cadastrais (SPC, SERASA e congêneres), concernente apenas ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de multa que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). Não se trata de multa diária. Designada audiência de 

conciliação, cite-se a parte reclamada, para nela comparecer. Conste na 

carta de citação as consequências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que poderá haver a inversão do 

ônus da prova por se tratar de relação de consumo e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1021562-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI VIEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A (REQUERIDO)

DELBER DA SILVA MOURA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

A parte promovente pugna pela concessão de liminar para que o seu 

nome seja retirado dos bancos de dados cadastrais do SCPC. Pois bem, o 

documento que o promovente apresenta para comprovar a negativação de 

seu nome nestes autos é um extrato do SCPC onde consta a existência de 

registro, que inclui o da empresa reclamada. Assim, da análise dos 

documentos juntados aos autos bem como das razões apresentadas, 

vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam a concessão 

da tutela vindicada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

motivo pelo qual DEFIRO a liminar pretendida para determinar a exclusão 

do nome do promovente dos bancos de dados cadastrais (SPC, SERASA 

e SCPC), no prazo de 10 (dez) dias, concernente apenas aos débitos 

discutidos nestes autos, sob pena de multa que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). Não se trata de multa diária. Designada audiência de 

conciliação, cite-se a parte reclamada para nela comparecer. Conste na 

carta de citação as consequências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que poderá haver a inversão do 

ônus da prova por se tratar de relação de consumo e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021429-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA GABRIELA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos bem como as razões 

apresentadas, vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam 

a concessão da tutela vindicada, previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Destarte, DEFIRO em parte o pedido da promovente 

determinando à empresa reclamada ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A que restabeleça o fornecimento de 

ENERGIA à Unidade Consumidora - Matrícula Nº 6/788848-0, no prazo de 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, que se abstenha de efetuar a 

cobrança dos débitos discutidos nesta ação conforme indicado pelo 

promovente na exordial, sob pena de multa que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais) para o caso de descumprimento desta decisão. Não se 

trata de multa diária. Designada audiência de conciliação, cite-se a parte 

reclamada para nela comparecer. Conste na carta de citação as 

consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, 

a advertência de que poderá haver a inversão do ônus da prova por se 

tratar de relação de consumo e ainda que, em se tratando de pessoa 

jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intimem-se. Cumpra-se. REGIME DE PLANTÃO. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021223-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR DA SILVA ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021223-45.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VITOR DA SILVA ALCANTARA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO VISTOS Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER formada pelas partes acima indicadas. O 

demandante alega que compareceu na emprsa do demandado para 

solicitar o parcelamento do débito, sendo incluído o período de 23/12/2013 

a 10/12/2017. Assevera que os débitos se encontram prescritos. Requer, 

em tutela de urgência, a suspensão da cobrança do período de 

23/12/2013 a 10/12/2017, bem como a abstenção de inclusão dessas 

faturas no parcelamento, o restabelecimento do serviço e a inversão do 

ônus da prova. O pedido de tutela de urgência foi deferido em parte. O 

requerente manifestou pela retificação da liminar para constar apenas o 

período de 23/12/2013 até 10/12/2014. Analisando os autos, constato que 

a pretensão do autor merece prosperar, porquanto possível a alteração do 

pedido antes da citação, nos termos do artigo 329, I, do CPC. Posto isso, 

DEFIRO o pedido do autor e retifico em parte a decisão anterior para 

constar o período de 23/12/2013 até 10/12/2014.. Às providências. Dr. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007730-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODITE FERREIRA MACIEL TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007730-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ODITE FERREIRA MACIEL TELES REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença. O exequente 

requer a expedição de alvará para liberação do valor depositado em juízo, 

bem como aplicação da multa por descumprimento do acordo. Analisando 

os autos, constato que a pretensão do credor não merece prosperar 

quanto a aplicação da multa, porquanto o executado efetuou o pagamento 

do acordo dentro do prazo estipulado. Ressalto ainda que não houve 

prejuízo para a parte credora, ante ao pagamento do acordo vinculado a 

demanda. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do 

exequente para liberar os valores vinculados a demanda em seu favor. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor em favor do credor. 

Ressalto que somente será efetuado o levantamento do montante em 

favor do advogado se houver procuração outorgando os respectivos 

poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. Após a 

expedição do Alvará, ao arquivo. Às providências. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021519-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA OAB - MT23291/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Da análise dos documentos juntados aos autos bem como as razões 

apresentadas, vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam 

a concessão da tutela vindicada, previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Destarte, DEFIRO em parte o pedido da promovente 

determinando à empresa reclamada ÁGUAS CUIABÁ S/A que se abstenha 
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de efetuar a cobrança dos débitos referentes ao meses de Novembro e 

Dezembro de 2019, sob pena de multa que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para o caso de descumprimento desta decisão. Não se trata de 

multa diária. Designada audiência de conciliação, cite-se a parte reclamada 

para nela comparecer. Conste na carta de citação as consequências para 

o caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, a advertência de 

que poderá haver a inversão do ônus da prova por se tratar de relação de 

consumo e ainda que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser 

representada na audiência por preposto. Intimem-se. Cumpra-se. REGIME 

DE PLANTÃO. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005555-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIUCIA GARCIA VILELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005555-34.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS EXECUTADO: KATIUCIA 

GARCIA VILELA As partes informam que se compuseram amigavelmente. 

Dessa forma e para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO O ACORDO supra mencionado, com fundamento no art. 57, 

da Lei 9.099 de 26 de setembro de 1995. Expeça-se alvará de liberação 

se for o caso. Após, arquive-se este processo. Intimem-se. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006594-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENOK WILLIAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006594-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ENOK WILLIAN DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ENOK WILLIAN DOS SANTOS em face de 

BANCO BRADESCO S/A, decorrente de negativação indevida. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão parcial assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida no artigo 336, do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que 

não reconhece a cobrança no valor de R$ 98,54, com inclusão em 

30/07/2018. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré, deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, 

diferente do alegado pelo autor, verifico que há negativações 

preexistentes no extrato apresentado (Banco Losango S/a, em 

27/07/2018) que não estão sendo discutidas judicialmente, JÁ QUE NÃO 

HÁ QUALQUER PROVA DE QUE TENHA HAVIDO DISTRIBUIÇÃO DE 

OUTRO PROCESSO NESSE SENTIDO, não havendo assim que se falar em 

indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que 

pesem às razões expostas pela parte autora, é certo que possui outras 

negativações preexistentes, fato este que inviabiliza a indenização por 

danos morais. Neste sentido, já se manifestou a Segunda Turma do E. STJ 

em recente julgamento de Tema de Recursos Repetitivos (Tema 922, REsp 

1386424): “A anotação indevida realizada por credor em cadastro de 

inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. 

Nessas situações, é garantido ao indivíduo o direito ao pedido de 

cancelamento da negativação.” Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente 

DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, determinando a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros de inadimplentes referente à dívida discutida nos 

autos, no valor de R$ 98,54, com inclusão em 30/07/2018, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003271-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANN KETELLY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEOVA APARECIDO LEAO OAB - MT26256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003271-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIVIANN KETELLY DA SILVA REQUERIDO: SKY BANDA 

LARGA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por VIVIANN KETELLY DA SILVA em desfavor de SKY SERVIÇOS DE 
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BANDA LARGA LTDA. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta estar sendo cobrada de forma abusiva e inoportuna pela 

reclamada, uma vez que estaria recebendo ligações e mensagens em seu 

telefone por DEZENAS de vezes. Desta feita, pugna por indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. De toda forma, verifico que 

a parte reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes para 

melhor análise da demanda a seu favor, isto é, não trouxe aos autos 

qualquer demonstração de ter sido cobrada de forma vexatória ou 

inoportuna pela parte reclamada em razão dos débitos contraídos. Nesse 

passo, restou demonstrado pela reclamada que havia sim um cadastro de 

cliente com aquisição de produtos e serviços em nome da consumidora, 

mas que foi devidamente cancelado após a ciência da presente demanda. 

Ademais, o único print de tela de celular trazido com a inicial com as 

supostas mensagens de cobranças vexatórias, demonstram apenas duas 

mensagens de cobrança, sendo uma em 29/05/2019 e outro em 

08/08/2019, não contendo nenhum caráter vexatório ou ampla frequência 

de modo a caracterizar cobranças abusivas “feitas a toda hora”, como 

alegado na inicial. Considerando que se trata de prova negativa, não 

caberia à reclamada provar que não encaminhou qualquer cobrança à 

requerente, mas sim, caberia à parte autora comprovar os fatos alegados, 

o que não foi feito, não se desincumbindo de seu ônus, a teor do disposto 

no artigo 373, I, CPC, razão pela qual a improcedência dos pedidos é a 

medida que se impõe. Não sem propósito, o autor não comprova o fato 

constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do 

ônus da prova, consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - 

CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o 

ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo 

negativo. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é 

possível produzir. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011607-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEIXO GENEROSO RONDON REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Inicialmente, deixo de acolher a preliminar de prescrição, 

tendo em vista que, embora o prazo prescricional seja trienal, conforme 

alegado pela parte reclamada, é certo que seu termo inicial começa a 

contar da data da ciência inequívoca da ofensa, o que nos autos restou 

demonstrado pela data constante do extrato de negativação trazido com a 

inicial, qual seja, 06/10/2019, portanto, não havendo que se falar em 

prescrição.Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em 

que alega o Reclamante que foi surpreendido pela notícia da negativação 

de seu nome pela reclamada por suposto débito que não reconhece, uma 

vez que alega que não teria contratado qualquer serviço com a reclamada. 

Ainda, é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em 

contestação, a Reclamada alega e comprova que o Reclamante manteve 

vínculo com a ré, pois a Reclamante celebrou com a Instituição Requerida 

um contrato de Crédito Direto ao Consumidor pelo valor total de R$ 

1.378,92 (mil trezentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos), 

quantia esta que, nos termos pactuados deveria ser amortizada pelo 

pagamento de 12 (doze) prestações de R$ 114,91(cento e quatorze reais 

e noventa e um centavos) cada, conforme contrato devidamente assinado 

pela parte autora, mas cujas parcelas restaram inadimplidas, ocasionando 

a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A parte ré, 

em contestação, logrou comprovar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram suficientemente impugnados, limitando-se a reiterar a 

negativa de contratação, mesmo diante da farta documentação probante 

trazida com a contestação. Após analisar detidamente os autos, e os 

documentos a ele trazidos entendo que o pedido é improcedente. Com 

efeito, a parte reclamante é devedora da reclamada, pois não quitou os 

débitos relativos às faturas de serviço livremente contratado, conforme 

restou demonstrado pela empresa requerida. Logo, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta indevida por parte da reclamada, não há 

que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da 

parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Ademais, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a notória semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso, assim como a parte autora não demonstrou o pagamento das 

faturas que deram ensejo à negativação pela reclamada. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização por danos morais 

por parte do Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Indefiro, por fim, o pedido de 

condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas apenas 

a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, e o faço com resolução de 

mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, CPC. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de 

direito para apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002802-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PATRICIA DE ARRUDA HOLAK REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, onde alega a Reclamante que 

não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela 

inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que 

desconhece. Em contestação, alega a parte Reclamada que houve regular 

contratação dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se 

trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal 

dano. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o 

Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, demonstrado a existência de cadastro e faturas 

mensais de serviços, das quais indicam histórico de pagamentos, bem 

como registro de atendimento telefônico à parte autora, o que caracteriza 

a existência de vínculo entre as partes e afasta a indicação de 

contratação fraudulenta. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às meras 

argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

consequentemente tem-se a inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por 

parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização por danos 

morais por parte do Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Por outro lado, acolho o 

pedido contraposto da reclamada em reaver seu crédito no referente à 

soma das faturas em aberto, no valor de R$ 110,03 (cento e dez reais e 

três centavos), conforme demonstrativo de débitos. Indefiro, por fim, o 

pedido de condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que 

não vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas 

apenas a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, 

constitucionalmente prevista. Ante o exposto, julgo improcedentes os 

pedidos da inicial, e ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a 

parte autora pague à reclamada o valor de R$ 110,03 (cento e dez reais e 

três centavos), referente ao total de faturas de serviços inadimplidos, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

apreciação e posterior homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do 

artigo 40, da lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz 

Leigo Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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2 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011321-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO GONCALVES REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado nos moldes do artigo 355, I, do 

CPC. O reclamante alega que a reclamada suspendeu o fornecimento de 

água no dia 05/07/2019, em razão da falta de pagamento da fatura, porém 

alega que não possuía nenhum débito junto à reclamada para justificar o 

corte. Aduz que em momento algum houve previa notificação do corte. 

Ante aos fatos, pede indenização pelos danos morais sofridos no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por sua vez, a reclamada alega que a 

suspensão foi devida, por isso estava amparada pelo exercício regular do 

direito da concessionária, alega também que o corte se deu por culpa do 

consumidor que somente realizou o pagamento da fatura referente ao mês 

de abril de 2019 com vencimento no dia 22/05/2019 no dia que ocorreu a 

suspensão dos serviços, gerando com isso a inocorrência de ato ilícito, 

devendo com isso o pleito inicial ser julgado improcedente. A reclamada 

para comprovar o alegado junta cópia das ordens de serviço de 

solicitação do corte (dia 24/06/2019) bem como a ordem de 

restabelecimento do serviço (06/07/2019), demonstrando assim que logo 

após o reclamante efetuar o pagamento da fatura em atraso a reclamada 

procedeu com o restabelecimento do serviço, dentro do prazo previsto em 

lei, além disso o próprio reclamante demonstra na sua inicial que tem o 

habito de pagar todas as suas faturas em atraso, bem como junta fatura 

com notificação prévia de aviso de corte. Em razão da inversão do ônus 

da prova, incumbe a reclamada a comprovação dos fatos extintivos do 

direito da parte autora, consoante dispõe artigo 373, II, do CPC, ônus do 

qual se desincumbiu, uma vez que comprova nos autos que o reclamante 

tem um histórico de pagar suas faturas em atraso. A reclamada trouxe 

relatório que demonstra a data do efetivo pagamento da fatura, ou seja, 

em atraso, sendo assim, restou amparada pelo exercício regular do seu 

direito. Com isso, o autor não se desincumbiu de provar minimamente os 

fatos alegados, quando a ele incumbia o ônus da prova, conforme 

preleciona o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Não sem propósito, 

o autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, 

embora possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza o 

Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável 

a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Com isso, entendo que o 

corte só ocorreu por culpa exclusiva do reclamante que deixou de cumprir 

com o seu dever de pagar sua fatura na data do referido vencimento, 

sendo assim, entendo devida a cobrança de taxa de religação dos 

serviços. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1010733-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE MARIA DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010733-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAURIANE MARIA DA SILVA PINTO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

ação de revisão faturas de energia elétrica, na qual a reclamante alega ter 

recebido contas mensais com valores elevados, tendo havido 

discrepância na leitura do relógio medidor de sua Unidade Consumidora, 

mormente por ter acrescentado aos seus pedidos o ressarcimento dos 

valores cobrados abusivamente entre extenso período de cobrança, 

abrangendo os meses janeiro, fevereiro, abril e novembro/2016, além dos 

anos integrais de 2017, 2018 e 2019. De início, conforme pacífica 

jurisprudência, goza de presunção de veracidade a leitura feita pelas 

prestadoras de serviço público. O que importa para o deslinde da questão 

é que pela versão apresentada pelo reclamante a solução da lide somente 

será encontrada após a produção de perícia técnica, principalmente em 

razão do extenso período de meses questionados, a qual este Juizado 

não possui, sobressaindo, desta forma, a complexidade da causa e a 

incompetência desta especializada. Isto posto, com fulcro no artigo 3º, c.c. 

o art. 51, inciso II, ambos da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO, 

sem analisar o mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeta-se o presente projeto de 

sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. 

ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005912-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL TUPARANDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA PERES GIROLDO OAB - MT9929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO EULER BARROS ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO EULLER BARROS ROCHA OAB - MT12140-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005912-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL TUPARANDY 

REQUERIDO: THIAGO EULER BARROS ROCHA Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de 

cobrança de taxas de condomínio inadimplidas. Alega a autora que o 

reclamado seria legítimo proprietário do imóvel denominado "apartamento 

101” do Condomínio Edifício Residencial Tuparandy e que estaria em débito 

com as taxas de condomínio do referido imóvel entre julho/2016 a 

agosto/2019. Em defesa, a parte reclamada arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva, asseverando que na certidão de registro público do 

imóvel consta como legítima proprietário a Carajás Construtora e 

Incorporadora Ltda. Pois bem, conforme alhures mencionado, o presente 

feito versa sobre cobrança de taxas de condomínio. Pelo que se vê nos 

autos, não há qualquer relação da parte reclamada com a inadimplência 

questionada, de acordo com os documentos trazidos pela parte 

reclamante, reforçada certidão de registro público do imóvel trazido pela 

reclamada. Com efeito, vê-se que o imóvel em questão pertence a Carajás 

Construtora e Incorporadora Ltda, desde 28/11/2001, sendo tal fato de 

conhecimento do autor, já que consta em documento público. Portanto, a 

responsabilidade pelo pagamento das taxas de condomínio cobradas pela 

autora não é da pessoa reclamada nestes autos. Indefiro, por fim, o 

pedido de condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que 

não vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas 

apenas a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, 

constitucionalmente prevista. Pelo exposto, reconheço a ilegitimidade 

passiva ad causam do demandado, apoiado no art. 485, VI, do CPC, 

JULGO EXTINTO este processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ordenando 

seu arquivamento assim que preclusa a via recursal. Sem custas, e sem 

condenação em verba honorária em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Publicada pelo Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para apreciação e 

posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011553-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA MARTA SANTOS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011553-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ILZA MARTA SANTOS MACHADO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação de 

Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

movida por ILZA MARTA SANTOS MACHADO em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, onde alega a Reclamante que não possuiu qualquer débito 

com a reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de seu nome nos 

órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. Em 

contestação, alega a parte Reclamada que houve regular contratação dos 

serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco 

demonstrou ter quitado o débito. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais de serviços 

enviadas ao endereço da parte autora, das quais indicam histórico de 
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pagamentos, o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. Assim, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da inexistência de 

relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Por outro lado, acolho o pedido 

contraposto da reclamada em reaver seu crédito no referente à soma das 

faturas em aberto, no valor de R$ 177,05 (cento e setenta e sete reais e 

cinco centavos), conforme extrato de negativação. Indefiro, por fim, o 

pedido de condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que 

não vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas 

apenas a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, 

constitucionalmente prevista. Ante o exposto, julgo improcedentes os 

pedidos da inicial, e ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a 

parte autora pague à reclamada o valor de R$ 177,05 (cento e setenta e 

sete reais e cinco centavos), referente ao total de faturas de serviços 

inadimplidos, com juros de mora a 1% a.m. e correção pelo INPC, ambos a 

partir da citação; e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012062-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEU SAUVEUR GABRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012062-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIEU SAUVEUR GABRIEL REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, onde alega a Reclamante que não possuiu 

qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. 

Em contestação, alega a parte Reclamada que houve regular contratação 

dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano. Assim, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste 

contexto, caberia à Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ 

EM DÉBITO COM A REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE MAUS PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de 

seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos imagens retiradas do sistema eletrônico interno, demonstrado a 

existência de cadastro e faturas mensais de serviços, das quais indicam 

histórico de pagamentos, bem como registro de atendimento telefônico à 

parte autora, o que caracteriza a existência de vínculo entre as partes e 

afasta a indicação de contratação fraudulenta. Assim, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo 

frente às meras argumentações da inexistência de relação jurídica por 

parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de ilicitude na inclusão 

do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se 

tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código 

Civil, diante da existência do débito. Via de consequência, inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização 

por danos morais por parte do Reclamante é medida que se impõe. Friso 

ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Por outro lado, acolho o 

pedido contraposto da reclamada em reaver seu crédito no referente à 

soma das faturas em aberto, no valor de R$ 166,17 (cento e sessenta e 

seis reais e dezessete centavos), conforme demonstrativo de débitos. 

Indefiro, por fim, o pedido de condenação da parte autora em litigante de 

má fé, uma vez que não vislumbro no caso os elementos descritos no 

artigo 80, CPC, mas apenas a busca por parte do reclamante da tutela 

jurisdicional, constitucionalmente prevista. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e ACOLHO o pedido contraposto, 

determinando que a parte autora pague à reclamada o valor de R$ 166,17 

(cento e sessenta e seis reais e dezessete centavos), referente ao total 

de faturas de serviços inadimplidos, com juros de mora a 1% a.m. e 

correção pelo INPC, ambos a partir da citação; e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à apreciação e posterior 

homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40, da lei 

9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012131-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE SOARES DAS DORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012131-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIONE SOARES DAS DORES REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da demanda. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 
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posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DIONE 

SOARES DAS DORES em desfavor de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS. Consigno que o processo tramitou regularmente, 

com estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Em síntese, sustenta a parte reclamante que seu nome foi 

indevidamente negativado no Serasa pela empresa reclamada, posto que 

jamais manteve relação jurídica que justifique referido ato. Requer a 

declaração de inexigibilidade do débito e reparação pelo dano 

extrapatrimonial. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que se trata de clara 

relação consumerista. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Consta da contestação que o 

crédito que originou a inscrição acoimada de indevida foi objeto de 

contrato de cessão, conforme satisfatoriamente demonstrado. Na peça 

contestatória a parte reclamada demonstra a que a inscrição deriva de 

dívida não adimplida que fora contraída pela parte reclamante junto ao 

CARTÃO MARISA - CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S/A, conforme comprovantes de compras e termos de contratação 

devidamente assinados pela autora, e cedida, por instrumento próprio. 

Trouxe aos autos documentos que demonstram a cessão de crédito. 

Assim, verifica-se que a parte reclamada assumiu, por meio de cessão de 

crédito, o direito a suposta cobrança, no entanto, quanto a referido 

negócio jurídico, não logrou demonstrar a regular notificação do 

demandado, consonante determina o art. 290 do Código Civil. Mas, como 

se sabe, a falta de notificação não elide a dívida não contestada. 

Conforme bem explicitou o Desembargador Gaúcho GLÊNIO JOSÉ 

WASSERSTEIN HEKMAN, Relator da apelação APELAÇÃO CÍVEL Nº 

70049248727 – TJRS, in verbis: Relativamente a falta de comunicação da 

cessão de crédito, com razão o Fundo Investidor apelante, pois, mostra-se 

desnecessária a sua prova, pois essa não se presta para afastar débito 

do autor. A respeito da matéria, assim, já se manifestou o Eminente Relator 

Carlos Cini Marchionatti, nos autos da apelação nº 70049497571: 

Tornou-se público e notório que instituições financeiras e sociedades 

empresárias de grande porte têm cedido seus créditos para recuperação 

por sociedades empresárias recuperadoras de créditos, como forma de 

recuperar os valores econômicos e contratuais não adimplidos. As 

alegações do devedor, de que não tem dívida com a cessionária e de que 

nem foi notificado por ela, consubstanciam uma esperteza marcada por 

um sofisma. São alegações com aparência verdadeira, mas destituídas de 

conteúdo correto. Aliás, segundo o artigo 293 do Código Civil, 

“independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o 

cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”, nisto se 

inserindo a busca do pagamento por meio da inscrição em sistema de 

proteção ao crédito, exercício regular de direito.Em reforço ao 

entendimento adotado, colaciono os seguintes julgados desta E. Corte: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMUNICAÇÃO DE CESSÃO 

DE CRÉDITO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. DÉBITO COMPROVADO. A 

necessidade de notificação do devedor da cessão de crédito disposto no 

referido artigo se dá apenas para evitar que esse pague a quem não seja 

mais o credor, não se prestando a afastar a cobrança do crédito ao qual 

se comprometeu. Prova dos autos a demonstrar a existência do débito 

frente a terceiro. Sentença modificada. APELO PROVIDO E RECURSO 

ADESIVO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70049481831, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, 

Julgado em 29/08/2012).” (Destaquei.)(TJRS - APELAÇÃO CÍVEL - 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL - Nº 70049248727 - COMARCA DE PORTO 

ALEGRE - 10/10/2012). A ausência da notificação apenas determina que o 

devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor 

primitivo, fica desobrigado (art. 292 CC) e também, pode opor ao 

cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no 

momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o 

cedente (art. 294 CC). Assim, na hipótese dos autos, embora a parte 

reclamante negue inicialmente qualquer vínculo jurídico com a reclamada, 

após esclarecido, na contestação, que a inscrição deriva de cessão de 

crédito, não houve oposição, quer dizer, sem impugnação à existência do 

débito originário, cedido pelo CARTÃO MARISA - CLUB ADMINISTRADORA 

DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A, restou incontroversa a licitude a cobrança 

e portanto, da anotação restritiva, exercício regular de um direito do 

cessionário, conforme autoriza o art. 293 do Código Civil, restando 

ausentes os pressupostos configuradores do dever de indenizar. Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Revogo a medida liminar anteriormente concedida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007466-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007466-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS ALEXANDRE DE MOURA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por CARLOS ALEXANDRE DE MOURA em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. A parte autora afirma que teve o nome indevidamente 

inscrito em cadastro de restrição ao crédito, ressaltando que “não 

reconhece o referido apontamento”. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram suficientemente impugnados, limitando-se a reiterar os 

termos da inicial. Ocorre que, restou comprovado que o débito cobrado do 

Reclamante e que culminou na negativação é proveniente de contrato do 

FIES, celebrado pelo autor. Com efeito, o Autor firmou o contrato de 

financiamento estudantil -FIES n° 404305316, em 24.12.2013, para 

financiar o valor do curso do seu curso de graduação, porém a referida 

negociação de dívida restou inadimplida, conforme extratos de 

pagamentos trazidos com a defesa, dando ensejo à inscrição de seu 
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nome nos órgãos de proteção ao crédito. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante 

o exposto, julgo improcedente o pedido, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 269, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010838-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA BERNARDA DE ALMECE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010838-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUCIMARA BERNARDA DE ALMECE REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, onde alega a Reclamante que 

não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela 

inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que 

desconhece. Em contestação, alega a parte Reclamada que houve regular 

contratação dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se 

trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal 

dano. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o 

Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, demonstrado a existência de cadastro e faturas 

mensais de serviços, das quais indicam histórico de pagamentos, o que 

caracteriza a existência de vínculo entre as partes e afasta a indicação de 

contratação fraudulenta. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às meras 

argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

consequentemente tem-se a inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por 

parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização por danos 

morais por parte do Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à apreciação e 

posterior homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40, da 

lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012419-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012419-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA LUIZA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, onde alega a Reclamante que não possuiu qualquer 

débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de seu 

nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. Em 

contestação, de forma genérica, alega a parte Reclamada que não houve 

dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não 

teria provado tal dano, bem como que a cobrança é proveniente de faturas 

inadimplidas de serviço contratado. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez 

que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que não fez, criando em seu desfavor obrigação de 

indenizar. Pelo contrário, a parte reclamada trouxe aos autos apenas 

“prints de tela”, sem qualquer condão de fazer prova a seu favor, já que 

produzidos unilateralmente. Ademais, a defesa foi incapaz de sequer 

trazer na contestação a Ficha Cadastral ou o histórico de consumo da UC 

que aduz estar cadastrada em nome da parte reclamante, aduzindo 

genericamente que “...RESTA COMPROVADO QUE A(S) COBRANÇA(S) 

E/OU A(S) NEGATIVAÇÃO(ÕES) EFETUADA(S) PELA ENERGISA 

ESTÁ(ÃO) CORRETA(S), UMA VEZ QUE O(S) DÉBITO(S) 

CORRESPONDE(EM) À UNIDADE DA QUAL A PARTE AUTORA É TITULAR.” 

Friso que sequer a reclamada demonstrou a existência da UC que diz 

estar cadastrada em nome do autor, como alegado em sua defesa. Nesse 

sentido: RECURSO INOMIDADO. ENERGIA ELÉRICA. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDAE DE 
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DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA QUE RESIDE EM 

ENDEREÇO DIVERSO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO NO ROL DE 

INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO NCPC. DÉBITO DECLARADO 

INEXIGÍVEL. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 QUE NÂO COMPORTA 

READEQUAÇÃO, POIS ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71008160061, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em 27/11/2018) Por fim, resta devidamente comprovado que 

houve a inclusão do nome da Reclamante no Serasa sem a comprovação 

de que existesse qualquer vínculo com a empresa requerida, não fazendo 

a Reclamada qualquer prova contrária, para que eximisse de sua culpa. O 

art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a 

responsabilidade de natureza objetiva para estes casos: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro.”. Tratando-se de responsabilidade objetiva, 

cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo 

de causalidade. Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização 

por DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de 

lhe provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em 

sua esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e 

sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em 

termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 

como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. A respeito do valor da indenização 

por dano moral, a orientação jurisprudencial é neste sentido: “(...) A 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER ARBITRADA MEDIANTE 

ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA A NECESSIDADE DE, 

COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E DISSUADIR, DE 

IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 706/67). Comporta 

redução o quantum, quando arbitrado em quantia excessiva e 

desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento parcial do 

recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos Pinhais – 5ª 

C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – grifo 

nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos 

mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO QUE 

REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS DA 

LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, para: A) DECLARAR INEXISTENTE O 

DÉBITO discutido nestes autos nos valores de R$ 5,04 (Cinco reais e 

quatro centavos) e R$ 309,17 (Trezentos e nove reais e dezessete 

centavos), proibindo a reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança 

referente a tal valor, sob pena de multa que desde já fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ressaltando que não se trata de multa diária; B) 

CONDENAR a parte reclamada a pagar a título de danos morais à parte 

autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, 

V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, com juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento disponibilização da negativação mais antiga – 

07/04/2017 - e correção monetária a partir desta sentença (súmula 362 do 

STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o 

presente projeto de sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior 

homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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CRISTIANE PAULINA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011180-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTIANE PAULINA SILVA REQUERIDO: INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 
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posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CRISTIANE PAULINA 

SILVA em desfavor de INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. A parte autora afirma que teve seu nome 

indevidamente inscrito em cadastro de restrição ao crédito pela reclamada, 

ressaltando que “não reconhece os referidos débitos”. No entanto, a parte 

ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio 

de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, mormente 

pela ficha cadastral e faturas de produtos contratados e que estão em 

aberto, conforme apresentado em defesa, que, por sua vez, não foram 

suficientemente impugnados, limitando-se a parte autora a reiterar a 

negativa de contratação, embora a reclamada tenha trazido farta 

documentação com sua defesa. Em defesa a Reclamada demonstrou que 

mantém vínculo comercial com a reclamante, mormente pela ficha 

cadastral, bem como que a cobrança é devida e representa a ausência de 

pagamento das notas fiscais em aberto, ocasionando a inscrição de seu 

nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, inexistindo 

qualquer ilegalidade ou mesmo abuso de direito, que restaram inadimplidos. 

No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, 

juntando aos autos imagens retiradas do sistema eletrônico interno, 

demonstrado a existência de cadastro e faturas mensais de serviços, das 

quais indicam histórico de pagamentos, o que caracteriza a existência de 

vínculo entre as partes e afasta a indicação de contratação fraudulenta. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Friso ainda que, a eventual não comunicação 

prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Indefiro, por fim, o pedido de 

condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas apenas 

a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010242-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCCO DA SILVA VIANA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais movida por FRANCISCO DA SILVA VIANA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, onde alega a Reclamante que não possuiu 

qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. 

Em contestação, alega a parte Reclamada que houve regular contratação 

dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco 

demonstrou ter quitado o débito. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais de serviços 

enviadas ao endereço da parte autora, das quais indicam histórico de 

pagamentos, o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. Assim, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da inexistência de 

relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Indefiro, por fim, o pedido de 

condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas apenas 

a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 830 de 1000



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004073-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AMBROSINO EMILIO PEDROSO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Inicialmente, 

afasto a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, arguida pela 

reclamada, uma vez que a parte reclamante demonstrou se enquadrar 

como Microempresa, o que lhe permite ser parte nos Juizados Especiais, a 

teor do que dispõe o artigo 8º, da lei 9.099/95. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por AMBROSINO EMILIO 

PEDROSO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora contesta a fatura eventual de recuperação de receita, 

discordando da cobrança no importe de R$ 984,31 (novecentos e oitenta e 

quatro reais e trinta e um centavos), com vencimento em 30/09/2019, 

decorrente de uma suposta irregularidade constatada no aparelho de 

medição que atende o imóvel. De outro lado, a Reclamada demonstrou 

efetivamente a existência de irregularidade na unidade consumidora, por 

meio de inspeção realizada no imóvel do demandante no dia 04/02/2019, 

ocasião em que verificou a concessionária que a unidade consumidora 

tinha flagrante adulteração e manipulação externa das linhas e cargas do 

medidor, trazendo aos autos o TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção 

devidamente realizado, com farto laudo fotográfico e acompanhamento 

pelo consumidor, demonstrando que havia irregularidade na unidade 

consumidora que estava impedindo a medição da energia efetivamente 

consumida no imóvel. Assim, há prova suficiente que demonstre que a 

parte autora usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica –, 

possuindo a empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de 

recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL, e 

enviar o nome da Reclamante ao Cadastro de inadimplentes. Aliás, referida 

fatura foi extraída com base em critérios técnicos dos artigos 129; 130, 

Inciso V e 133, todos da Resolução n° 414/2010, da ANEEL, que assim 

dispõe: “CAPÍTULO XI DOS PROCEDIMENTOS IRREGULARES Seção I Da 

Caracterização da Irregularidade e da Recuperação da Receita Art. 129. 

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve 

adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e 

apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A 

distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização 

de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir 

o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado 

conforme Anexo V desta Resolução; II - solicitar perícia técnica, a seu 

critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante 

legal; III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a 

violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até 

Resolução 479, de 03.04.2012) IV - efetuar a avaliação do histórico de 

consumo e grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar 

necessário, os seguintes procedimentos; a) medição fiscalizadora, com 

registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 

(quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e 

vídeos. § 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele 

que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º 

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve 

ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita 

a comprovação do recebimento. § 4º A partir do recebimento do TOI, o 

consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela 

perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II 

do § 1º, quando for o caso. § 5º Nos casos em que houver a necessidade 

de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a 

distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado 

no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los 

por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 

6º O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser 

elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que 

certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou 

entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer 

a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a 

distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado. § 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente 

informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para 

realização da avaliação técnica do equipamento. § 9º Caso o consumidor 

não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora 

seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do 

equipamento, desde que observado o disposto no § 7º. § 10. Comprovada 

a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será 

responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado 

por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, 

vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de que 

trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I - utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde 

que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea ?a? 

do inciso V do § 1º do art. 129; II - aplicação do fator de correção obtido 

por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V - 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de 

consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a 

cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior 

a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) 

menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica 

ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores a 

data de emissão do TOI, e a irregularidade não distorcer esta 

característica, a utilização dos critérios de apuração dos valores básicos, 

para efeito de recuperação da receita, deve levar em consideração tal 

condição. Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a 

devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a 

respeito dos seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória 

descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de 

consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e 

reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III - 

elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da 

medição fiscalizadora, quando for o caso; IV - critérios adotados na 

compensação do faturamento; V - direito de reclamação previsto nos §§ 

1º e 3º deste artigo; e VI - tarifa(s) utilizada(s). § 1º Caso haja 

discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos 

valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à 

distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias. § 2º Na hipótese do § 

1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, o resultado da reclamação ao consumidor, podendo enviar, se for o 

caso, a respectiva fatura de ajuste do faturamento, com vencimento 

previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis. § 3º Persistindo a 

discordância em relação às providências adotadas, o consumidor pode 

contatar a ouvidoria da distribuidora, conforme disposto no art. 201. § 4º 

Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a 
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distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o 

reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.” Logo, a 

cobrança discutida nos autos é legítima, pois se trata de recuperação de 

receita do período em que a energia consumida no imóvel do requerente 

não era corretamente medida, mormente pelo claro aumento no consumo 

mensal faturado após a regularização do aparelho com a fiscalização 

(saltou de 91 kwh registrados em janeiro/2019 para 218 kwh em 

fevereiro/2018, com a leitura feita em 22/02/2019, 18 dias após a 

regularização pela fiscalização), logo, demonstrando ter havido claro 

degrau de consumo, o que comprova que ela era a beneficiada pela 

irregularidade. Nesse sentido: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. 

COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELA RÉ QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DE 

AVARIAS NO ANTIGO MEDIDOR INSTALADO NA UNIDADE 

CONSUMIDORA DA AUTORA, O QUE ACARRETAVA A MEDIÇÃO A 

MENOR DA ENERGIA CONSUMIDA. DEVER DA DEMANDANTE DE 

REALIZAR O PAGAMENTO DO CONSUMO NÃO FATURADO, COM BASE 

NA MÉDIA DAS LEITURAS REFERENTES AOS DOZE MESES ANTERIORES 

À IRREGULARIDADE. DIREITO INDENIZATÓRIO NÃO CONFIGURADO. 

INOCORRÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELA RÉ. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ, 

PROVIDO, EM PARTE. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008511370, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em: 29-05-2019) Partindo dessas premissas, não 

há que se falar em declaração de inexistência de débito, razão pela qual 

NÃO ACOLHO o pedido formulado pela parte autora nesse sentido. Por 

outro lado, acolho o pedido contraposto da reclamada em reaver seu 

crédito especificamente no que se refere à fatura em aberto, lançada a 

título recuperação de consumo, no valor total de R$ 984,31 (novecentos e 

oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), conforme demonstrativo de 

débitos trazido. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, 

e ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague 

à reclamada o valor de R$ 984,31 (novecentos e oitenta e quatro reais e 

trinta e um centavos), acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária 

pelo INPC, ambos a partir do vencimento da fatura (30/09/2019), e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Revogo a medida liminar anteriormente concedida. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR 

GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011464-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011464-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALTER DOS SANTOS REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS 

LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por VALTER DOS SANTOS em desfavor de 

AVON COSMÉTICOS LTDA. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. A parte autora afirma que teve 

seu nome indevidamente inscrito em cadastro de restrição ao crédito pela 

reclamada, ressaltando que “não reconhece os referidos débitos”. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora, mormente pela ficha cadastral e faturas de produtos 

contratados e que estão em aberto, conforme apresentado em defesa, 

que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados, limitando-se a 

parte autora a reiterar a negativa de contratação, embora a reclamada 

tenha trazido farta documentação com sua defesa. Em defesa a 

Reclamada demonstrou que mantém vínculo comercial com a reclamante, 

mormente pela ficha cadastral, bem como que a cobrança é devida, já que 

a parte autora inadimpliu a sua obrigação de pagar o preço ajustado por 

mercadorias que lhe foram devidamente entregues, conforme registro de 

atendimento telefônico à parte autora, o que caracteriza a existência de 

vínculo entre as partes e afasta a indicação de contratação fraudulenta, 

ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, inexistindo qualquer ilegalidade ou mesmo abuso 

de direito, que restaram inadimplidos. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, demonstrado a existência de cadastro e faturas 

mensais de serviços, das quais indicam histórico de pagamentos, o que 

caracteriza a existência de vínculo entre as partes e afasta a indicação de 

contratação fraudulenta. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Indefiro, por fim, o pedido de 

condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas apenas 

a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011426-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011426-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ZAQUEU FERREIRA LOPES REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 
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competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS 

proposta por ZAQUEU FERREIRA LOPES em desfavor de BANCO PAN 

S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as cobranças lançadas 

são indevidas, tendo sido vítima de fraude, pois não reconhece os débitos 

oriundos da contratação. Assim, alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade das cobranças e a parte ré deixou de instruir os autos 

com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não apresentou nenhum contrato 

LEGITIMAMENTE assinado pela parte autora. Da análise dos autos, 

verifica-se que a assinatura da autora constante da Carteira de Identidade 

confere com as assinaturas constantes do Boletim de Ocorrência n. 

281764/2019, registrado em 19/09/2019 e atermação no Procon, firmada 

em 19/09/2019. No entanto, a assinatura constante da Proposta de 

Adesão n. 322383633-3 (mov. 24796568) diverge claramente das 

assinaturas constantes dos documentos pessoais e declarações trazidas 

com a inicial. Observa-se que, no contrato fraudulento, o nome do autor é 

firmado de forma harmoniosa e cursiva, ao contrário de quando os nomes 

são firmados nos documentos pessoais mencionados, com os nomes bem 

juntos e grafia até tremida. Dessa forma, não se desincumbindo a ré do 

ônus que lhe cabia, a teor do que determina o art. 373, II, do CPC, pode-se 

concluir que a autora não efetuou a contratação da referida operação de 

crédito, tendo sido vítima de fraude. No que tange ao dano moral, cabe 

ressaltar que somente deve ser aplicado às situações em que o ato do 

ofensor acabe por afrontar algum dos atributos da personalidade, como a 

vida, a integridade física, a honra, o nome ou a imagem do autor, 

necessitando, portanto, de prova de nexo de causalidade entre o fato 

gerador do dano e as consequências nocivas à moral do autor. No caso 

em tela, evidente a falha no serviço prestado pelo Banco, eis que se 

utilizou dos dados pessoais da autora sem se certificar da verdadeira 

identidade de quem estava buscando a contratação de plano de seguro. 

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda levando-se em 

conta a extensão do dano, as condições econômicas e sociais do ofensor 

e ofendido, além do caráter repressivo e pedagógico da indenização, 

opino pela condenação da p arte ré ao pagamento de R$3.000,00, a título 

de danos morais. Da mesma forma, julgo a desconstituição do débito no 

valor de R$ 84,47 (oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), 

mantendo-se os termos da liminar anteriormente concedida. Ante o 

exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, no valor mensal de R$ 84,47, declarando-se 

ainda a rescisão do contrato apresentado, sem qualquer ônus para a 

parte autora, e CONDENAR a empresa ré ao pagamento à parte autora da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pelo INPC a contar do 

ajuizamento, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação, e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Mantenho a medida liminar anteriormente concedida. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010951-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE JONES SAGAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010951-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIVIANE JONES SAGAZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, em que alega o Reclamante que foi surpreendido pela 

notícia da negativação de seu nome pela reclamada por suposto débito 

que não reconhece, uma vez que alega que não teria contratado qualquer 

serviço com a reclamada. Inicialmente é de se considerar que a relação 

havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante 

está evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. Em contestação, a Reclamada alega e comprova que 

o Reclamante manteve vínculo com a ré, pois parte autora realizou a 

contratação do serviço de telefonia, linha (65) 3025-1694, vinculado à 

conta 899997412017, pelo período de 18/10/2014 até 24/9/2015, através 

do plano controle, conforme se verifica no cadastro da tela de sistema 

interno, o que ocasionou a emissão de faturas mensais. Porém, como 

deixou de efetuar o pagamento das faturas de serviço, o nome do autor 

foi lançado junto ao SERASA. Com isso requer a improcedência da ação, 

bem como acolhimento de pedido contraposto e condenação da parte 

autora em litigância de má fé. Após analisar detidamente os autos, e os 

documentos a ele trazidos entendo que o pedido é improcedente. Com 

efeito, a parte reclamante é devedora da reclamada, pois não quitou os 

débitos relativos às faturas de serviço livremente contratado, conforme 

restou demonstrado pela empresa requerida. Logo, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta indevida por parte da reclamada, não há 

que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da 

parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Indefiro, por outro lado, o pedido de 

condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas apenas 

a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. Por fim, indefiro também o pedido contraposto feito pela 

reclamada, uma vez que baseado em faturas que constam inadimplidas há 

cerca de cinco anos, devendo a reclamada buscar por próprios meios, 

com a ação cabível, a satisfação dos valores que entende ser credora do 

reclamante. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, e o faço com resolução de 
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mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, CPC. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de 

direito para apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014039-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGAR TELECOM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA NEVES HENRIQUE OAB - MG110063 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014039-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR REQUERIDO: ALGAR 

TELECOM S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas 

alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor total de R$ 

1.194,47 (mil cento e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), 

promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o 

referido débito, que nunca firmou contrato com a reclamada e por isso 

requer a declaração de inexistência de relação jurídica e dos débitos aqui 

discutidos. O reclamado, em sua defesa alega que houve no presente 

caso fato de terceiro, causador de excludente de responsabilidade civil da 

empresa, aduz que os fatos aqui discutidos ensejam meros 

aborrecimentos, não caracterizando danos morais, ante tais fatos requer 

a improcedência da presente demanda. O reclamado em sua peça de 

defesa insiste que não houve ato ilícito de sua parte, porém não trouxe a 

baila qualquer elemento que comprove a relação jurídica entre as partes. 

Desta feita, diante da ausência de provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA 

INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUANTO A DÍVIDA EM 

QUESTÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO 

REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECONVENÇÃO 

– EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INVIABILIDADE – 

INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS - RECURSO DA PARTE AUTORA JUSSARA DELEBRAND – ME 

DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ SILMAQ S.A. PROVIDO EM 

PARTE. (N.U 0005592-21.2009.8.11.0004, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) Vale 

frisar que em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante, resta, 

portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada pela 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que as negativações objetos do presente 

processo são as únicas restrições em nome do requerente, portanto, não 

se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. III. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – 

Declarar a inexistência de relação jurídica e dos débitos aqui litigados e, 

por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao 

pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder à exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011848-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR VICENTE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011848-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ODENIR VICENTE DE SOUSA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ODENIR VICENTE DE 

SOUSA em desfavor de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS. Consigno que o processo tramitou regularmente, com 

estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 
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manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Em síntese, sustenta a parte reclamante que seu nome foi 

indevidamente negativado no Serasa pela empresa reclamada, posto que 

jamais manteve relação jurídica que justifique referido ato. Requer a 

declaração de inexigibilidade do débito e reparação pelo dano 

extrapatrimonial. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que se trata de clara 

relação consumerista. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Consta da contestação que o 

crédito que originou a inscrição acoimada de indevida foi objeto de 

contrato de cessão, conforme satisfatoriamente demonstrado. Na peça 

contestatória a parte reclamada demonstra a que a inscrição deriva de 

dívida não adimplida que fora contraída pela parte reclamante junto ao 

Banco do Brasil S/A, via aquisição de Crédito Rural, conforme extratos de 

movimentação bancária da conta do autor, e cedida, por instrumento 

próprio. Trouxe aos autos documentos que demonstram a cessão de 

crédito. Assim, verifica-se que a parte reclamada assumiu, por meio de 

cessão de crédito, o direito a suposta cobrança, no entanto, quanto a 

referido negócio jurídico, não logrou demonstrar a regular notificação do 

demandado, consonante determina o art. 290 do Código Civil. Mas, como 

se sabe, a falta de notificação não elide a dívida não contestada. 

Conforme bem explicitou o Desembargador Gaúcho GLÊNIO JOSÉ 

WASSERSTEIN HEKMAN, Relator da apelação APELAÇÃO CÍVEL Nº 

70049248727 – TJRS, in verbis: Relativamente a falta de comunicação da 

cessão de crédito, com razão o Fundo Investidor apelante, pois, mostra-se 

desnecessária a sua prova, pois essa não se presta para afastar débito 

do autor. A respeito da matéria, assim, já se manifestou o Eminente Relator 

Carlos Cini Marchionatti, nos autos da apelação nº 70049497571: 

Tornou-se público e notório que instituições financeiras e sociedades 

empresárias de grande porte têm cedido seus créditos para recuperação 

por sociedades empresárias recuperadoras de créditos, como forma de 

recuperar os valores econômicos e contratuais não adimplidos. As 

alegações do devedor, de que não tem dívida com a cessionária e de que 

nem foi notificado por ela, consubstanciam uma esperteza marcada por 

um sofisma. São alegações com aparência verdadeira, mas destituídas de 

conteúdo correto. Aliás, segundo o artigo 293 do Código Civil, 

“independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o 

cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”, nisto se 

inserindo a busca do pagamento por meio da inscrição em sistema de 

proteção ao crédito, exercício regular de direito.Em reforço ao 

entendimento adotado, colaciono os seguintes julgados desta E. Corte: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMUNICAÇÃO DE CESSÃO 

DE CRÉDITO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. DÉBITO COMPROVADO. A 

necessidade de notificação do devedor da cessão de crédito disposto no 

referido artigo se dá apenas para evitar que esse pague a quem não seja 

mais o credor, não se prestando a afastar a cobrança do crédito ao qual 

se comprometeu. Prova dos autos a demonstrar a existência do débito 

frente a terceiro. Sentença modificada. APELO PROVIDO E RECURSO 

ADESIVO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70049481831, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, 

Julgado em 29/08/2012).” (Destaquei.)(TJRS - APELAÇÃO CÍVEL - 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL - Nº 70049248727 - COMARCA DE PORTO 

ALEGRE - 10/10/2012). A ausência da notificação apenas determina que o 

devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor 

primitivo, fica desobrigado (art. 292 CC) e também, pode opor ao 

cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no 

momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o 

cedente (art. 294 CC). Assim, na hipótese dos autos, embora a parte 

reclamante negue inicialmente qualquer vínculo jurídico com a reclamada, 

após esclarecido, na contestação, que a inscrição deriva de cessão de 

crédito, não houve oposição, quer dizer, sem impugnação à existência do 

débito originário, cedido pelo Banco do Brasil S/A, restou incontroversa a 

licitude a cobrança e portanto, da anotação restritiva, exercício regular de 

um direito do cessionário, conforme autoriza o art. 293 do Código Civil, 

restando ausentes os pressupostos configuradores do dever de 

indenizar. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012289-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SARAIVA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012289-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA PAULA SARAIVA GUEDES REQUERIDO: 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANA PAULA SARAIVA 

GUEDES em face de BANCO BRADESCARD S/A, decorrente de 

negativação indevida. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida no artigo 336, do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, uma vez que não reconhece a 

cobrança no valor de R$ 679,78, com inclusão em 17/08/2015. Assim, 

alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a 

parte ré, deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse 

o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, diferente do alegado 

pelo autor, verifico que há negativações preexistentes no extrato 
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apresentado (Itapeva VII FIDC NP S/A, em 14/08/2015, R$ 507,94) que não 

estão sendo discutidas judicialmente, JÁ QUE NÃO HÁ QUALQUER 

PROVA DE QUE TENHA HAVIDO DISTRIBUIÇÃO DE OUTRO PROCESSO 

NESSE SENTIDO, não havendo assim que se falar em indenização por 

danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pesem às razões 

expostas pela parte autora, é certo que possui outras negativações 

preexistentes, fato este que inviabiliza a indenização por danos morais. 

Neste sentido, já se manifestou a Segunda Turma do E. STJ em recente 

julgamento de Tema de Recursos Repetitivos (Tema 922, REsp 1386424): 

“A anotação indevida realizada por credor em cadastro de inadimplentes, 

nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de 

proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. Nessas 

situações, é garantido ao indivíduo o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação.” Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de tão-somente DECLARAR a inexistência de 

débitos da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio, 

determinando a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de 

inadimplentes referente à dívida discutida nos autos, no valor de R$ 

679,78, com inclusão em 17/08/2015, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012658-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012658-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABRICIO MARIANO DA SILVA REQUERIDO: 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 

ad causam arguida pela reclamada, uma vez que consta claramente como 

plataforma intermediadora do negócio de compra e venda realizado pelo 

autor, figurando, portanto, na cadeia de fornecedores, devendo sua 

responsabilidade ser apurada ante o disposto no artigo 18, CDC. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL 

COM PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS 

decorrentes de falha na prestação do serviço e cobrança indevida. 

Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão parcial à parte autora. O que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que narra a parte autora que utilizou os 

serviços de intermediação de venda pela reclamada, tendo realizado a 

compra de um produto, sendo ele: um celular Xiaomi Redmi Note 7, Preto 

X1, no valor de R$ 265,92, em setembro de 2019. Aduziu que não recebeu 

o produto adquirido e nem o estorno da compra pela plataforma da 

requerida, embora tenha realizado diversas tentativas na seara 

administrativa. Com isso, requereu o cancelamento da compra, a 

restituição do valor pago a título de danos materiais, bem como 

indenização a título de danos morais. Analisando detidamente os autos, 

verifico que, embora a compra tenha sido realizada através do site da 

empresa vendedora (mercado livre.com), o pagamento foi feito pela 

plataforma Mercado Pago. Mesmo que este não faça parte da negociação 

em si, deve responder pelos prejuízos suportados pelo autor em 

consequência daquilo que foi publicamente assumido perante os usuários 

em seu site na internet. É fato incontroverso que a parte reclamada se 

compromete, inclusive, à devolução de valores, caso o produto não seja 

recebido, assegurando que a compra “estará 100% garantida”, conforme 

se vê nos termos expressos pelo próprio site do mercado pago.com 

(https://www.mercadopago.com.br/ajuda/dinheiro-seguranca-compras_3

28): “COMO PROTEGEMOS O COMPRADOR: Mas, se o vendedor não 

responder ou não chegarem a um acordo, procure o pagamento e nos 

indique em que podemos ajudar. Será importante fazer isso o quanto antes 

para nos contar com detalhes o que houve para que possamos 

acompanhar o seu problema e ajudar a resolvê-lo. Se comprar no Mercado 

Livre, a sua compra estará 100% garantida. Se tiver um problema ou não 

receber o produto que comprou, devolveremos o dinheiro.” Dessa forma, 

já que incontroverso que o autor pagou por um aparelho celular que não 

recebeu e uma vez que esta compra encontrava-se sob a garantia do 

MERCADO PAGO, conforme se vê acima, deve ser reclamada condenada 

ao pagamento de indenização por danos materiais. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. 

AQUISIÇÃO DE PRODUTO EM SITE DA INTERNET, MEDIANTE PAGAMENTO 

INTERMEDIADO PELO MERCADO PAGO, PLATAFORMA PERTENCENTE AO 

GRUPO MERCADO LIVRE, ORA DEMANDADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA 

DA REQUERIDA E DO VENDEDOR QUANTO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO 

MATERIAL EXPERIMENTADO PELO AUTOR EM CONSEQUÊNCIA DA NÃO 

ENTREGA DA MERCADORIA. DISPOSIÇÃO EXPRESSA, NO SITE DO 

MERCADO PAGO, NO SENTIDO DE QUE, NESTES CASOS, A 

INTERMEDIADORA SE COMPROMETE À RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS 

PAGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71008873408, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em: 25-09-2019). Porém, verifica-se que restou incontroverso ter 

havido o estorno administrativo junto à operadora do cartão de crédito de 

apenas uma das duas parcelas pactuadas no ato da compra, restando 

ainda ao autor receber a quantia de R$132,96 (cento e trinta e dois reais e 

noventa e seis centavos). Considerando os transtornos da parte 

reclamante que se viu impossibilitada de utilizar o aparelho celular da 

forma pretendida, que buscou solução administrativa, tendo mantido 

diversos contatos, mas sem conseguir alcançar êxito diante de uma 

compra frustrada, tenho que a restituição do valor pago e indenização por 

danos morais são as medidas que se impõem. Ademais, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). 

A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras 

de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 
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causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a 

reclamada ao pagamento da importância de R$132,96 (cento e trinta e dois 

reais e noventa e seis centavos), a título de indenização por danos 

materiais, a ser corrigido monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês a partir do desembolso; e CONDENAR ainda a 

parte reclamada a pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 

1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data, 

e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo. Publicada no sistema Projudi. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011650-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011650-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARILZA CORREA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da demanda. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARILZA 

CORREA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Em síntese, 

sustenta a parte reclamante que seu nome foi indevidamente negativado 

no Serasa pela empresa reclamada, posto que jamais manteve relação 

jurídica que justifique referido ato. Requer a declaração de inexigibilidade 

do débito e reparação pelo dano extrapatrimonial. Assim, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que se trata de clara relação consumerista. Ainda sob a 

égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade 

objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO 

OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA 

DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Consta da contestação que o 

crédito que originou a inscrição acoimada de indevida foi objeto de 

contrato de cessão, conforme satisfatoriamente demonstrado. Na peça 

contestatória a parte reclamada demonstra a que a inscrição deriva de 

dívida não adimplida que fora contraída pela parte reclamante junto à 

empresa VIAVAREJO S/A, conhecida comumente como “Casas Bahia” ou 

“Ponto Frio”, conforme termos de contratação devidamente assinados pela 

parte autora, e cedida, por instrumento próprio. Trouxe aos autos 

documentos que demonstram a cessão de crédito. Assim, verifica-se que 

a parte reclamada assumiu, por meio de cessão de crédito, o direito a 

suposta cobrança, no entanto, quanto a referido negócio jurídico, não 

logrou demonstrar a regular notificação do demandado, consonante 

determina o art. 290 do Código Civil. Mas, como se sabe, a falta de 

notificação não elide a dívida não contestada. Conforme bem explicitou o 

Desembargador Gaúcho GLÊNIO JOSÉ WASSERSTEIN HEKMAN, Relator 

da apelação APELAÇÃO CÍVEL Nº 70049248727 – TJRS, in verbis: 

Relativamente a falta de comunicação da cessão de crédito, com razão o 

Fundo Investidor apelante, pois, mostra-se desnecessária a sua prova, 

pois essa não se presta para afastar débito do autor. A respeito da 

matéria, assim, já se manifestou o Eminente Relator Carlos Cini 

Marchionatti, nos autos da apelação nº 70049497571: Tornou-se público e 

notório que instituições financeiras e sociedades empresárias de grande 

porte têm cedido seus créditos para recuperação por sociedades 

empresárias recuperadoras de créditos, como forma de recuperar os 

valores econômicos e contratuais não adimplidos. As alegações do 

devedor, de que não tem dívida com a cessionária e de que nem foi 

notificado por ela, consubstanciam uma esperteza marcada por um 

sofisma. São alegações com aparência verdadeira, mas destituídas de 

conteúdo correto. Aliás, segundo o artigo 293 do Código Civil, 

“independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o 

cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”, nisto se 

inserindo a busca do pagamento por meio da inscrição em sistema de 

proteção ao crédito, exercício regular de direito.Em reforço ao 

entendimento adotado, colaciono os seguintes julgados desta E. Corte: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMUNICAÇÃO DE CESSÃO 

DE CRÉDITO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. DÉBITO COMPROVADO. A 

necessidade de notificação do devedor da cessão de crédito disposto no 

referido artigo se dá apenas para evitar que esse pague a quem não seja 

mais o credor, não se prestando a afastar a cobrança do crédito ao qual 

se comprometeu. Prova dos autos a demonstrar a existência do débito 

frente a terceiro. Sentença modificada. APELO PROVIDO E RECURSO 

ADESIVO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70049481831, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, 

Julgado em 29/08/2012).” (Destaquei.)(TJRS - APELAÇÃO CÍVEL - 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL - Nº 70049248727 - COMARCA DE PORTO 

ALEGRE - 10/10/2012). A ausência da notificação apenas determina que o 

devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor 

primitivo, fica desobrigado (art. 292 CC) e também, pode opor ao 

cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no 

momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o 

cedente (art. 294 CC). Assim, na hipótese dos autos, embora a parte 

reclamante negue inicialmente qualquer vínculo jurídico com a reclamada, 

após esclarecido, na contestação, que a inscrição deriva de cessão de 

crédito, não houve oposição, quer dizer, sem impugnação à existência do 

débito originário, cedido por VIA VAREJO S/A, restou incontroversa a 

licitude a cobrança e portanto, da anotação restritiva, exercício regular de 

um direito do cessionário, conforme autoriza o art. 293 do Código Civil, 

restando ausentes os pressupostos configuradores do dever de 

indenizar. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 837 de 1000



e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010951-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE JONES SAGAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010951-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIVIANE JONES SAGAZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, em que alega o Reclamante que foi surpreendido pela 

notícia da negativação de seu nome pela reclamada por suposto débito 

que não reconhece, uma vez que alega que não teria contratado qualquer 

serviço com a reclamada. Inicialmente é de se considerar que a relação 

havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante 

está evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. Em contestação, a Reclamada alega e comprova que 

o Reclamante manteve vínculo com a ré, pois parte autora realizou a 

contratação do serviço de telefonia, linha (65) 3025-1694, vinculado à 

conta 899997412017, pelo período de 18/10/2014 até 24/9/2015, através 

do plano controle, conforme se verifica no cadastro da tela de sistema 

interno, o que ocasionou a emissão de faturas mensais. Porém, como 

deixou de efetuar o pagamento das faturas de serviço, o nome do autor 

foi lançado junto ao SERASA. Com isso requer a improcedência da ação, 

bem como acolhimento de pedido contraposto e condenação da parte 

autora em litigância de má fé. Após analisar detidamente os autos, e os 

documentos a ele trazidos entendo que o pedido é improcedente. Com 

efeito, a parte reclamante é devedora da reclamada, pois não quitou os 

débitos relativos às faturas de serviço livremente contratado, conforme 

restou demonstrado pela empresa requerida. Logo, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta indevida por parte da reclamada, não há 

que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da 

parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Indefiro, por outro lado, o pedido de 

condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas apenas 

a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. Por fim, indefiro também o pedido contraposto feito pela 

reclamada, uma vez que baseado em faturas que constam inadimplidas há 

cerca de cinco anos, devendo a reclamada buscar por próprios meios, 

com a ação cabível, a satisfação dos valores que entende ser credora do 

reclamante. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, e o faço com resolução de 

mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, CPC. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de 

direito para apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010458-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DOUGLAS APARECIDO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DOUGLAS 

APARECIDO DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Com efeito, a regra do Código de 

Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida no artigo 336 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, formulada pelo Reclamante, 

visando ver-se compensada pela falha na prestação de serviços da 

Reclamada ante a cobrança indevida de valores que não reconhece e 

consequente negativação. Noticia a parte Reclamante que foi 

surpreendida com a negativação de seu nome junto ao Serasa por débitos 

que desconhece, esclarece que “não possui débito algum com a 

reclamada, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia são 

totalmente indevidas.” Em defesa, a Reclamada demonstra que o valor 

discutido nos autos é decorrente de pendências financeiras referentes à 

UC cadastrada sob o UC cadastrada sob o nº 2506765-3, situada na RUA 

OTIS SILVESTRE, 9, QD 27, BAIRRO: JD DOS IPES, CUIABA - MT, da qual a 

parte autora é titular, conforme ficha cadastral, apresentada com a 

defesa. Alega ainda a empresa reclamada que as faturas apresentadas 

na contestação permanecem em aberto, o que motivou a negativação do 

nome da parte autora. Por fim, restou comprovado também que, embora a 

parte requerente afirme que não possui qualquer vínculo com a empresa 

ré, é certo que o consumidor estava ciente da contratação, tanto é 

verdade que realizou solicitação e troca de titularidade da unidade 
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consumidora em questão, conforme contrato de locação apresentado em 

anexo à defesa. Da análise dos autos, verifico que não assiste razão à 

parte reclamante, uma vez que este não nega a relação jurídica com a 

Reclamada, no entanto, apesar de afirmar que não possui débitos, não 

comprova a sua regularidade/adimplência no que concerne à quitação das 

faturas em aberto, o que poderia ter sido facilmente demonstrado com a 

apresentação dos comprovantes de pagamento das faturas que agora 

estão sendo cobradas pela reclamada. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia 

da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade 

exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a solicitação de 

inclusão de débito. Por outro lado, acolho parcialmente o pedido 

contraposto da reclamada em reaver seu crédito especificamente no que 

se refere às únicas faturas em aberto e levadas ao registro de 

negativação, no valor total de R$ 415,56 (quatrocentos e quinze reais e 

cinquenta e seis centavos), conforme extrato de negativação trazido. 

Indefiro, por fim, o pedido de condenação da parte autora em litigante de 

má fé, uma vez que não vislumbro no caso os elementos descritos no 

artigo 80, CPC, mas apenas a busca por parte do reclamante da tutela 

jurisdicional, constitucionalmente prevista. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e ACOLHO parcialmente o pedido 

contraposto, determinando que a parte autora pague à reclamada o valor 

de R$ 415,56 (quatrocentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), 

referente ao valor das faturas em aberto, com juros de mora a 1% a.m. e 

correção pelo INPC, ambos a partir da citação, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo SENTENÇA 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010228-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LARISSA SAMPAIO DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

LARISSA SAMPAIO DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., 

alegando que seu nome negativado por débito cuja origem desconhece, 

uma vez que não teria contratado qualquer serviço com a reclamada. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos 

com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não apresentou nenhum contrato 

que tivesse sido assinado pela parte autora. Pelo contrário, embora a 

parte reclamada tenha trazido aos autos apenas “prints de tela”, friso que 

não indicam ter havido sequer um histórico de pagamentos, logo, sem 

qualquer condão de fazer prova da existência de vínculo jurídico entre as 

partes. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovado que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Em que pese existam outras negativações em nome da autora, 

verifico que não se aplica ao caso a Súmula 385 STJ, por se tratar de 

negativação posterior a que está sendo discutida nestes autos e da qual 

não houve demonstração de que estaria sendo questionada judicialmente. 

Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior 

deve ser levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a 

situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. 

Nesse entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito 

que não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 
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próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do cadastro de 

inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, no valor de R$ 305,60, e ainda, a título 

de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento disponibilização da negativação – 05/03/2017 - e correção 

monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009806-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONARDO FIGUEIREDO DE JESUS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, onde alega a Reclamante que não possuiu 

qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. 

Em contestação, de forma genérica, alega a parte Reclamada que não 

houve dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte 

atuora não teria provado tal dano, bem como que a cobrança é 

proveniente de faturas inadimplidas de serviço contratado. Assim, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas 

alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob 

a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade 

objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO 

OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA 

DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que não fez, criando em seu desfavor obrigação de 

indenizar. Pelo contrário, a parte reclamada foi incapaz de sequer trazer 

na contestação a Ficha Cadastral ou o histórico de consumo da UC que 

aduz estar cadastrada em nome da parte reclamante, aduzindo 

genericamente que “...RESTA COMPROVADO QUE A(S) COBRANÇA(S) 

E/OU A(S) NEGATIVAÇÃO(ÕES) EFETUADA(S) PELA ENERGISA 

ESTÁ(ÃO) CORRETA(S), UMA VEZ QUE O(S) DÉBITO(S) 

CORRESPONDE(EM) À UNIDADE DA QUAL A PARTE AUTORA É TITULAR.” 

Friso que sequer a reclamada demonstrou qual seria o número da UC 

cadastrada em nome do autor, como alegado em sua defesa. Nesse 

sentido: RECURSO INOMIDADO. ENERGIA ELÉRICA. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDAE DE 

DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA QUE RESIDE EM 

ENDEREÇO DIVERSO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO NO ROL DE 

INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO NCPC. DÉBITO DECLARADO 

INEXIGÍVEL. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 QUE NÂO COMPORTA 

READEQUAÇÃO, POIS ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71008160061, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em 27/11/2018) Deste modo, diante da ausência de prova da 

regularidade da contratação, o débito é indevido e a inscrição ilícita, 

resultando no dano moral in re ipsa, o qual prescinde de comprovação do 

efetivo prejuízo, ao passo que advém da própria inscrição desabonatória. 

Em que pese existam outras negativações, verifico que não se aplica ao 

caso a Súmula 385 STJ, por se tratarem de negativações posteriores a 

que está sendo discutida nestes autos (Unidas Rent a Car). Conforme 

entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em 

conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é 

diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: 

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - 

INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito que 

não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 
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INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do cadastro de 

inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, R$ 49,26 (quarenta e nove reais e 

vinte e seis centavos), e somente este, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

disponibilização da negativação mais antiga – 11/12/2016 - e correção 

monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011379-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNELSON GOMES DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011379-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDNELSON GOMES DE MEDEIROS REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da demanda. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337, do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Trata-se de DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

EDNELSON GOMES DE MEDEIROS em desfavor BANCO BMG S/A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. O que se tem de relevante 

para o deslinde da causa é que alega a parte autora NÃO possuir contrato 

de empréstimo consignado junto ao Banco Réu, mas que vem sofrendo 

descontos indevidos em sua folha de pagamento, mesmo não tendo 

utilizado QUALQUER cartão de crédito emitido pela reclamada. Com isso, 

requer a cessação dos descontos, devolução em dobro dos valores 

descontados indevidamente, e a compensação pelos danos morais 

sofridos. Na peça contestatória a parte reclamada afirma e demonstra que 

a parte autora contratou empréstimo financeiro junto ao Réu, tendo 

inclusive assinado o contrato pertinente, conforme se verifica da cópia do 

contrato, o qual versa sobre uma operação de obtenção de crédito via 

saque em cartão, pela qual é concedido ao consumidor um limite de crédito 

para ser movimentado em saques e/ou compras, conforme expresso no 

contrato anexo, sendo que as cláusulas são claras acerca da contratação 

realizada na modalidade CARTÃO CONSIGNADO. Restou ainda 

devidamente comprovado pela reclamada que foram realizados outras 

transferências eletrônicas para conta bancária de titularidade da própria 

parte Autora, tendo o requerente lançado mão da modalidade “saque do 

limite disponível”. Ainda, restou demonstrado que, por se tratar de cartão 

consignado, é descontado o mínimo do cartão em folha de pagamento, 

tendo a parte autora a opção de pagar entre o mínimo e o total o valor que 

desejar. Nota-se ainda pelas faturas trazidas com a defesa que a parte 

autora realizou diversas compras com o cartão de crédito contratado. 

Ademais, como houve novos saques realizados pela autora, não há que 

se falar em finalização dos pagamentos incialmente contratos, pois a 

movimentação com saques pela autora da mesma forma também não 

cessou. O banco reclamado trouxe ainda aos autos documento 

comprobatório do negócio em questão, mormente pelo “Termo de Adesão 

– Cartão de Crédito Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha”, 

constando cláusulas contratuais expressas e de claro entendimento, 

cumprindo devidamente com seu dever de informação, a teor do que 

dispõe o artigo 31, do CDC. Segundo consta, a parte reclamante contraiu 

empréstimo por meio de saque direto no cartão de crédito, operação que 

se classifica dentro da modalidade de credito rotativo, a qual, não possui 

no Brasil taxas tabeladas ou pré-fixadas, como pretende ver reconhecido 

a parte reclamante, como também, na espécie, não há como ostentar um 

prazo certo de finalização do negócio, pois, referida informação 

dependeria do cálculo exato da amortização mensal a ser realizada pelo 

devedor. Logo, restou provado o vínculo e a avença de origem, e não há 

dano moral ou material a ser indenizado. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Revogo a medida 

liminar anteriormente concedida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002526-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA BERNARDES JACOB MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA OAB - MT0015866A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002526-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GESSICA BERNARDES JACOB MENDONCA REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Trata-se de 

Ação de Indenização por danos morais em que alega a parte reclamante 

que sem qualquer aviso ou informação prévia e por razões 

desconhecidas o seu embarque no voo programado para empreender o 

trecho entre Guarulhos e Cuiabá teria sofrido atraso de “diversas horas”, 

o que teria prejudicado seu sono e seu compromisso de entrega de TCC 

na faculdade no dia seguinte. Desta forma, requereu a condenação da 

parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais. Em 

contestação, a parte Reclamada alega que o embarque ocorreu com 

atraso devido a “problemas operacionais – troca de aeronave”, mas que o 

serviço de transporte aéreo foi devidamente prestado, sem prejuízo para a 

reclamante. Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de 

direito, o que autoriza este magistrado a proferir o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sendo 

importante consignar que as partes manifestaram desinteresse na 

realização de audiência instrutória. Sem dúvida que a relação de consumo 

restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 

8.078/90. Porém, infere-se que a pretensão indenizatória aduzida está 

alicerçada exclusivamente na alegação de que o atraso no embarque teria 

afligido seus direitos enquanto consumidora, teria ainda afetado os 

atributos da sua personalidade e se qualifica como ofensa moral passível 

de gerar uma compensação pecuniária. Na espécie em cotejo, malgrado 

tenha ficado patenteado que efetivamente a parte reclamante 

experimentara certos transtornos por ocasião do atraso no voo 

contratado, o tempo de atraso, que não fora contestado pela parte 

reclamada, não passa de contratempo que, evidentemente, não se 

qualifica como ato passível de gerar danos morais. Nesse sentido trago 

entendimento da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça em caso 

análogo a este: EMENTA:CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE 

VÔO NÃO SIGNIFICATIVO (SETE HORAS). DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. CDC. I. Após o advento do Código de Defesa do 

Consumidor, as hipóteses de indenização por atraso de vôo não se 

restringem às situações elencadas na Convenção de Varsóvia. II. Demora, 

todavia, de apenas sete horas, portanto não significativa e que ocorreu 

em aeroporto dotado de boa infra-estrutura, a afastar a caracterização de 

dano moral, porque, em verdade, não pode ser ele banalizado, o que se dá 

quando confundido com mero percalço, dissabor ou contratempo a que 

estão sujeitas as pessoas em sua vida comum. III. Recurso especial 

conhecido e provido. Ação improcedente. RECURSO ESPECIAL Nº 283.860 

- SP (2000/0107743-0) - RELATOR: MINISTRO ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR - RECORRENTE : VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A – VASP - 

ADVOGADO : ANA LÚCIA BARBETTI E OUTROS - RECORRIDO : KIMIE 

TANIO E OUTROS - ADVOGADO : LUIZ FERNANDO CORRÊA DE MELLO E 

OUTRO ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, em que são partes as 

acima indicadas, Decide a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, à 

unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na forma do 

relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo 

parte integrante do presente julgado. Participaram do julgamento os Srs. 

Ministros Barros Monteiro, Cesar Asfor Rocha e Ruy Rosado de Aguiar. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. 

Custas, como de lei. Brasília (DF), 12 de novembro de 2002 (Data do 

Julgamento) MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR – Relator. Ademais, o 

único atraso demonstrado foi de cerca de 2h, tempo de atraso ínfimo e se 

houve algum desgaste em razão do horário, este se deu por escolha da 

própria autora, cujo horário de chegada já estava previsto no momento da 

compra, ou seja, já estava ciente de que chegaria de madrugada, por volta 

de 1h10 da madrugada, no horário local de Cuiabá. No mais, é de se 

destacar que o documento trazido com a inicial para comprovar o tal 

compromisso do dia seguinte, qual seja, a entrega de TCC é uma planilha 

editável, sem qualquer logo de faculdade ou autenticação de alguma 

instituição de ensino para comprovar sua legitimidade. Resta patenteado, 

assim, que os transtornos experimentados pela promovente, são fatos 

inteiramente previsíveis e inseridos dentro das contingências dos 

relacionamentos humanos, todavia, não podendo tais fatos ser reputados 

como ofensa aos seus predicados morais de forma a legitimar sua 

contemplação com qualquer compensação de natureza pecuniária, tanto 

mais porque, diante das nuanças acima delineadas. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial, 

o que assim o faço com fulcro no inciso I, do artigo 487, do Código de 

Processo Civil, com resolução do mérito. Deixo de condenar a parte 

reclamante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigos 54 e 55, da Lei 

n.º 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeta-se o presente 

projeto de sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior 

homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011650-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011650-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARILZA CORREA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da demanda. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARILZA 

CORREA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Em síntese, 

sustenta a parte reclamante que seu nome foi indevidamente negativado 

no Serasa pela empresa reclamada, posto que jamais manteve relação 

jurídica que justifique referido ato. Requer a declaração de inexigibilidade 

do débito e reparação pelo dano extrapatrimonial. Assim, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que se trata de clara relação consumerista. Ainda sob a 
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égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade 

objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO 

OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA 

DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Consta da contestação que o 

crédito que originou a inscrição acoimada de indevida foi objeto de 

contrato de cessão, conforme satisfatoriamente demonstrado. Na peça 

contestatória a parte reclamada demonstra a que a inscrição deriva de 

dívida não adimplida que fora contraída pela parte reclamante junto à 

empresa VIAVAREJO S/A, conhecida comumente como “Casas Bahia” ou 

“Ponto Frio”, conforme termos de contratação devidamente assinados pela 

parte autora, e cedida, por instrumento próprio. Trouxe aos autos 

documentos que demonstram a cessão de crédito. Assim, verifica-se que 

a parte reclamada assumiu, por meio de cessão de crédito, o direito a 

suposta cobrança, no entanto, quanto a referido negócio jurídico, não 

logrou demonstrar a regular notificação do demandado, consonante 

determina o art. 290 do Código Civil. Mas, como se sabe, a falta de 

notificação não elide a dívida não contestada. Conforme bem explicitou o 

Desembargador Gaúcho GLÊNIO JOSÉ WASSERSTEIN HEKMAN, Relator 

da apelação APELAÇÃO CÍVEL Nº 70049248727 – TJRS, in verbis: 

Relativamente a falta de comunicação da cessão de crédito, com razão o 

Fundo Investidor apelante, pois, mostra-se desnecessária a sua prova, 

pois essa não se presta para afastar débito do autor. A respeito da 

matéria, assim, já se manifestou o Eminente Relator Carlos Cini 

Marchionatti, nos autos da apelação nº 70049497571: Tornou-se público e 

notório que instituições financeiras e sociedades empresárias de grande 

porte têm cedido seus créditos para recuperação por sociedades 

empresárias recuperadoras de créditos, como forma de recuperar os 

valores econômicos e contratuais não adimplidos. As alegações do 

devedor, de que não tem dívida com a cessionária e de que nem foi 

notificado por ela, consubstanciam uma esperteza marcada por um 

sofisma. São alegações com aparência verdadeira, mas destituídas de 

conteúdo correto. Aliás, segundo o artigo 293 do Código Civil, 

“independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o 

cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”, nisto se 

inserindo a busca do pagamento por meio da inscrição em sistema de 

proteção ao crédito, exercício regular de direito.Em reforço ao 

entendimento adotado, colaciono os seguintes julgados desta E. Corte: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMUNICAÇÃO DE CESSÃO 

DE CRÉDITO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. DÉBITO COMPROVADO. A 

necessidade de notificação do devedor da cessão de crédito disposto no 

referido artigo se dá apenas para evitar que esse pague a quem não seja 

mais o credor, não se prestando a afastar a cobrança do crédito ao qual 

se comprometeu. Prova dos autos a demonstrar a existência do débito 

frente a terceiro. Sentença modificada. APELO PROVIDO E RECURSO 

ADESIVO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70049481831, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, 

Julgado em 29/08/2012).” (Destaquei.)(TJRS - APELAÇÃO CÍVEL - 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL - Nº 70049248727 - COMARCA DE PORTO 

ALEGRE - 10/10/2012). A ausência da notificação apenas determina que o 

devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor 

primitivo, fica desobrigado (art. 292 CC) e também, pode opor ao 

cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no 

momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o 

cedente (art. 294 CC). Assim, na hipótese dos autos, embora a parte 

reclamante negue inicialmente qualquer vínculo jurídico com a reclamada, 

após esclarecido, na contestação, que a inscrição deriva de cessão de 

crédito, não houve oposição, quer dizer, sem impugnação à existência do 

débito originário, cedido por VIA VAREJO S/A, restou incontroversa a 

licitude a cobrança e portanto, da anotação restritiva, exercício regular de 

um direito do cessionário, conforme autoriza o art. 293 do Código Civil, 

restando ausentes os pressupostos configuradores do dever de 

indenizar. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011838-73.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: RONILSON FELIPE DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por RONILSON FELIPE DO NASC em face de 

BANCO BRADESCO S/A, decorrente de negativação indevida. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão parcial assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida no artigo 336, do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que as negativações são indevidas, uma vez 

que não reconhece as cobranças nos valores de R$ 567,50, com inclusão 

em 08/04/2018 e R$ 651,08, com inclusão em 06/04/2018. Assim, alega 

como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte 

ré, deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, diferente do alegado 

pelo autor, verifico que há negativações preexistentes no extrato 

apresentado (Banco do Brasil S/A, em 08/01/2018 e 19/01/2018) que não 

estão sendo discutidas judicialmente, JÁ QUE NÃO HÁ QUALQUER 

PROVA DE QUE TENHA HAVIDO DISTRIBUIÇÃO DE OUTRO PROCESSO 

NESSE SENTIDO, não havendo assim que se falar em indenização por 

danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pesem às razões 

expostas pela parte autora, é certo que possui outras negativações 

preexistentes, fato este que inviabiliza a indenização por danos morais. 

Neste sentido, já se manifestou a Segunda Turma do E. STJ em recente 

julgamento de Tema de Recursos Repetitivos (Tema 922, REsp 1386424): 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 843 de 1000



“A anotação indevida realizada por credor em cadastro de inadimplentes, 

nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de 

proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. Nessas 

situações, é garantido ao indivíduo o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação.” Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de tão-somente DECLARAR a inexistência de 

débitos da parte autora com a parte ré referente às dívidas em litígio, 

determinando a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de 

inadimplentes referente às dívidas discutida nos autos, nos valores de R$ 

567,50, com inclusão em 08/04/2018 e R$ 651,08, com inclusão em 

06/04/2018, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012975-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MICHELLE CORREA DOS REIS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MICHELLE CORREA 

DOS REIS em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora sustenta ter realizado dois contratos 

de empréstimo financeiro com a reclamada, autorizando o débito das 

parcelas mensais em sua conta corrente. No entanto, aduz ter sido 

surpreendida com a retenção integral de seu salário por parte do banco 

reclamado, embora não estivesse em atraso com nenhuma das parcelas 

do empréstimo pactuado. Com isso, requer a liberação de seu saldo 

bancário e indenização por danos morais. Inicialmente é de se considerar 

que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a 

reclamante está evidentemente em posição altamente desfavorável. 

Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o 

que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de 

equilibrar a relação processual. Analisando os autos, verifico que a 

Reclamada logrou êxito em demonstrar que as cobranças questionadas 

pela parte autora subsistem e são legítimas, uma vez que oriundas das 

parcelas inadimplidas dos referidos contratos de empréstimo pactuados 

entre as partes, mas do qual a parte autora se absteve de comprovar o 

pagamento pontual. Ocorre que restou sobejamente demonstrado que a 

parte Autora invariavelmente não tinha saldo suficiente em sua conta 

corrente para pagamento das parcelas nos dias de seu vencimento, quais 

sejam, dias 15 e 18 de todo mês, o que implicou não em bloqueio, como 

aduzido em inicial, e sim aprovisionamento em conta corrente para 

pagamento dos débitos da operação em atraso, conforme contrato 

entabulado entre as partes. Desta forma, restou comprovado que o Banco 

reclamado somente cobrou aquilo que era devido diante da dívida 

assumida pela autora e não paga. Assim, como a reclamante não fez 

prova do da quitação das parcelas dos aludidos contrato de empréstimo, 

tampouco demonstrou que houve retenção de seu salário, como aduzido 

em inicial, não há falar em irregularidade na cobrança, nem em declaração 

de inexistência de débitos. Por fim, não havendo, por consequência, prova 

do suposto ato ilícito perpetrado. Não vislumbro conduta ilícita da 

reclamada, senão o exercício regular de um direito, pois é cediço que o 

inadimplemento é causa pela qual se admite a negativação do nome do 

devedor. Assim, não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, 

o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a 

medida liminar anteriormente concedida. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009883-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA, MARTA 

ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI REQUERIDO: VIVO S.A., TIM 

CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Inicialmente, reconheço de oficio a 

existência de ilegitimidade ativa da parte reclamante CRISTIANE ALENCAR 

DE OLIVEIRA FERREIRA, uma vez que, conforme narrativa da peça inicial, 

o seu pedido de portabilidade telefônica foi prontamente atendido, 

restando pendente apenas a portabilidade da linha (65)98175-4055, de 

titularidade e uso apenas e tão-somente da segunda reclamante, MARTA 

ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI, sendo essa, aliás, o único 

fundamento da causa de pedir descrito, não havendo motivos para a 

primeira reclamante figurar no polo ativo da presente demanda. Assim, 

excluo do polo ativo da demanda a reclamante CRISTIANE ALENCAR DE 

OLIVEIRA FERREIRA, declarando extinto o feito sem julgamento de mérito, 

somente quanto a esta, a teor do que dispõe o artigo 485, VI, CPC. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA 

SECCHI em desfavor de TIM S/A e TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa 
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aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que é cliente e contratou os serviços de telefonia da primeira 

reclamada, número de acesso (65)98175-4055, estando em dias com a 

operadora em questão. Entretanto, após requerer a portabilidade da 

referida linha para a segunda reclamada (em 17/08/2019) teve sua linha 

repentinamente bloqueada por vários dias, tendo sido atendida 

administrativamente apenas em 23/09/2019. Aduz ainda que tentou por 

diversas vezes um solução administrativa para o problema, mormente 

pelos protocolos apresentados com a inicial, reiterando que a referida 

linha é utilizada como ferramenta de trabalho, uma vez que é advogada e 

estampa em seus cartões de visita a linha em questão para contato com 

seus clientes. Com isso, requer condenação das reclamadas em 

obrigação de fazer para reativarem sua linha telefônica, bem como 

indenização por danos morais. Em defesa, as reclamadas afirmam que 

não agiram de maneira dolosa e em nenhum momento houve erro de sua 

parte, aduzindo ainda que a parte autora não provou o dano moral que diz 

ter suportado. No caso, nenhuma das rés demonstrou os motivos pelos 

quais houve demora excessiva no atendimento da portabilidade solicitada, 

o que significa dizer que as empresas reclamadas não se desincumbiram 

do ônus de demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito 

do autor. Assim, clara a falha na prestação do serviço. Ora, as rés 

simplesmente ignoraram o problema causado ao consumidor, agindo com 

desídia por mais de um mês para atender uma simples solicitação de 

portabilidade, tendo ainda deixado a reclamante com o telefone bloqueado 

indevida mente por esse período, o que gera o dever de indenizar. 

Sabe-se que o mero descumprimento contratual, por si só, não autoriza o 

reconhecimento de danos morais; todavia, há de se considerar a 

peculiaridade da situação fática. Considerando que, atualmente, as linhas 

de aparelhos celulares se tornaram relevantes, seja para utilização 

pessoal ou para o trabalho, poucos dias sem serviço de telefonia traz 

frustração e aborrecimentos que ultrapassam o mero dissabor, suficientes 

a violar direitos da personalidade e justificar a condenação em dano moral. 

Não se trata, portanto, de mero inadimplemento contratual, que, 

isoladamente considerado, não se mostra suficiente à caracterização de 

danos morais. A situação ocorrida caracteriza, sim, afronta aos atributos 

da personalidade. Os danos morais restam configurados, porquanto 

inegáveis os transtornos causados à parte autora, que se viu desprovida 

do ramal telefônico, que era utilizado para fins profissionais. A 

demandante trabalha como advogada, e a falha no serviço ocasionou 

evidente dificuldade de se comunicar com os seus clientes. Assim, 

considerando os transtornos suportados pela parte reclamante, ao 

solicitar a transferência de seu número utilizado para trabalho, bem como 

as inúmeras vezes que efetuou reclamações perante a reclamada, no 

intuito de buscar solução para o problema, tenho que a procedência dos 

pedidos é a medida que se impõe. Desse modo, reputa-se existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Defiro também o 

pedido de inexigibilidade do débito gerado pelo período de não utilização da 

linha, qual seja, a fatura no valor de R$ 79,98 (setenta e nove reais e 

noventa e oito centavos), frisando que a reclamante não trouxe prova de 

seu pagamento, logo, impossível eventual reembolso. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

confirmar os termos da tutela antecipada concedida; DECLARAR 

inexigibilidade do débito gerado pelo período de não utilização da linha, 

qual seja, a fatura no valor de R$ 79,98 (setenta e nove reais e noventa e 

oito centavos); e CONDENAR a título de danos morais, de forma solidária, 

as empresas rés ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002802-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE ARRUDA HOLAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT0015599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS OAB - MT21009/O (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002802-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PATRICIA DE ARRUDA HOLAK REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, onde alega a Reclamante que 

não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela 

inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que 

desconhece. Em contestação, alega a parte Reclamada que houve regular 

contratação dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se 

trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal 

dano. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o 

Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, demonstrado a existência de cadastro e faturas 

mensais de serviços, das quais indicam histórico de pagamentos, bem 

como registro de atendimento telefônico à parte autora, o que caracteriza 

a existência de vínculo entre as partes e afasta a indicação de 

contratação fraudulenta. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às meras 

argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

consequentemente tem-se a inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 
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exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por 

parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização por danos 

morais por parte do Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Por outro lado, acolho o 

pedido contraposto da reclamada em reaver seu crédito no referente à 

soma das faturas em aberto, no valor de R$ 110,03 (cento e dez reais e 

três centavos), conforme demonstrativo de débitos. Indefiro, por fim, o 

pedido de condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que 

não vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas 

apenas a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, 

constitucionalmente prevista. Ante o exposto, julgo improcedentes os 

pedidos da inicial, e ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a 

parte autora pague à reclamada o valor de R$ 110,03 (cento e dez reais e 

três centavos), referente ao total de faturas de serviços inadimplidos, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

apreciação e posterior homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do 

artigo 40, da lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz 

Leigo Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011838-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON FELIPE DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011838-73.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: RONILSON FELIPE DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por RONILSON FELIPE DO NASC em face de 

BANCO BRADESCO S/A, decorrente de negativação indevida. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão parcial assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida no artigo 336, do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que as negativações são indevidas, uma vez 

que não reconhece as cobranças nos valores de R$ 567,50, com inclusão 

em 08/04/2018 e R$ 651,08, com inclusão em 06/04/2018. Assim, alega 

como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte 

ré, deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, diferente do alegado 

pelo autor, verifico que há negativações preexistentes no extrato 

apresentado (Banco do Brasil S/A, em 08/01/2018 e 19/01/2018) que não 

estão sendo discutidas judicialmente, JÁ QUE NÃO HÁ QUALQUER 

PROVA DE QUE TENHA HAVIDO DISTRIBUIÇÃO DE OUTRO PROCESSO 

NESSE SENTIDO, não havendo assim que se falar em indenização por 

danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pesem às razões 

expostas pela parte autora, é certo que possui outras negativações 

preexistentes, fato este que inviabiliza a indenização por danos morais. 

Neste sentido, já se manifestou a Segunda Turma do E. STJ em recente 

julgamento de Tema de Recursos Repetitivos (Tema 922, REsp 1386424): 

“A anotação indevida realizada por credor em cadastro de inadimplentes, 

nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de 

proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. Nessas 

situações, é garantido ao indivíduo o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação.” Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de tão-somente DECLARAR a inexistência de 

débitos da parte autora com a parte ré referente às dívidas em litígio, 

determinando a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de 

inadimplentes referente às dívidas discutida nos autos, nos valores de R$ 

567,50, com inclusão em 08/04/2018 e R$ 651,08, com inclusão em 

06/04/2018, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010369-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO SAINT FHELLIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010369-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDIFICIO SAINT FHELLIPE REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

proposta por EDIFÍCIO SAINT PHELLIPE em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ – 

S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. O que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que houve 

excesso no valor faturado na contas de competência do mês de 
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referência setembro/2019, tendo sido surpreendida com a conta de água 

no valor de R$ 6.558,49 (seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e 

quarenta e nove centavos), fracionada da seguinte forma: R$ 3.436,04 

(três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quatro centavos), referente 

ao consumo de 627m³; e R$ 3.092,43 (três mil, noventa e dois reais e 

quarenta e três centavos), referente a taxa de tratamento de esgoto. 

Aduz que nem o volume aferido reflete a sua realidade de consumo, como 

também não há rede de esgoto em seu imóvel, de modo a não se justificar 

a “taxa de tratamento de esgoto”. Assim, alega como fato constitutivo do 

seu direito a inexistência do débito nas quantias faturadas. Em 

contestação, restou demonstrado que a parte ré realizou aferição do 

hidrômetro da Unidade Consumidora da parte autora, demonstrando por 

meio de laudo a regularidade do hidrômetro instalado no imóvel. Entretanto, 

fez proposta de refaturamento dos valores referentes às faturas 

questionadas pela parte reclamante. Com efeito, em que pese às 

alegações da parte autora, resta evidente nos documentos juntados pela 

reclamada que a variação de consumo se deu por culpa da própria 

reclamante, uma vez que havia regular leitura mensal após a instalação do 

hidrômetro na sua Unidade Consumira, tendo ainda sido noticiado pela 

própria síndica do condomínio a existência de um vazamento em uma das 

unidades residenciais, significando dizer que a concessionária 

demonstrou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da autora, nos termos do art. 333, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Isso porque a concessionária ré comprovou que as faturas aqui 

questionadas foram geradas a partir do que foi efetivamente consumido 

pela Unidade do autor, uma vez que houve regular leitura. Entretanto, 

tendo em vista o elevado valor das faturas e a necessidade de quitação 

daqueles débitos, a parte reclamada apresentou proposta de 

refaturamento com desconto de mais de 50% (cinquenta por cento), o que 

se mostra plausível e possível de cumprir pela parte autora de modo a não 

gerar o enriquecimento sem causa por parte do reclamante, com o 

consumo dos serviços sem a efetiva contraprestação pecuniária. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

bem como a necessidade de refaturamento do consumo, nos valores 

propostos em audiência de conciliação pela concessionária, qual seja, “... 

retificação da fatura objeto da lide para o valor de R$ 2.227,19”, com o 

qual a reclamante concordou. Ainda, vislumbro que a reclamada não se 

logrou êxito em demonstrar a existência de rede de esgoto ligada à 

Unidade Consumidora da parte autora que justificasse a cobrança no valor 

R$ 3.092,43 (três mil, noventa e dois reais e quarenta e três centavos), 

referente a taxa de tratamento de esgoto, motivo pelo qual declaro 

inexigível tal valor de composição da fatura questionada, atinente ao mês 

de setembro/2019. Assim, o acolhimento do pedido de inexigibilidade do 

débito estampado na fatura do mês de referencia setembro/2019, no valor 

de R$ 6.558,49 (seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e 

nove centavos), com o consequente refaturamento para o valor proposto 

de R$ 2.227,19 (dois mil duzentos e vinte e sete reais e dezenove 

centavos) é medida que se impõe. Por fim, no que tange ao pedido de 

danos morais pleiteados, entendo que não há como reconhecer que a 

parte autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe 

causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações, 

mormente porque não houve suspensão no fornecimento de água ou 

cobrança vexatória que justifiquem o dano extrapatrimonial. Por fim, não 

se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por 

parte da reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano. In casu, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano 

e a culpa da reclamada na ocorrência do fato danoso. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 

referente à fatura de competência do mês de setembro/2019, revisando e 

adequando-as para o valor total de R$ 2.227,19 (dois mil duzentos e vinte 

e sete reais e dezenove centavos), e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009673-53.2019.8.11.0001
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VALERIA KAREN DE PAULA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO CAMPOS ROSA OAB - SP190338 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009673-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALERIA KAREN DE PAULA BATISTA REQUERIDO: SCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, em que alega a Reclamante VALERIA KAREN DE PAULA 

BATISTAque foi surpreendida pela notícia da negativação de seu nome 

pela reclamada por suposto débito que não reconhece, uma vez que alega 

que não teria contratado qualquer serviço com a reclamada. Inicialmente é 

de se considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente 

de consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em contestação, a 

Reclamada alega e comprova que o Reclamante manteve vínculo com a ré, 

pois o cadastro da autora foi gerado na data de 09/01/2015, junto ao 

estabelecimento comercial “FATAL MODA JOVEM”, ocasião em que a 

autora formalizou a adesão a crediário disponibilizado pela ré Scard, 

recebendo e assinando, na mesma oportunidade a cópia da proposta e 

das cláusulas a ele atinentes, conforme termos de contratação 

devidamente assinados pela parte autora, o que ocasionou a emissão de 

faturas mensais. Porém, como deixou de efetuar o pagamento das faturas 

de serviço, houve bloqueio do cadastro e o nome da autora foi lançado 

junto ao SERASA. Com isso requer a improcedência da ação, bem como 

condenação da parte autora em litigância de má fé. Friso que os 

argumentos e documentos trazidos aos autos pela defesa da reclamada 

não foram suficientemente impugnados pela parte autora, limitando-se a 

reiterar os termos da inicial. Após analisar detidamente os autos, e os 

documentos a ele trazidos entendo que o pedido é improcedente. Com 

efeito, a parte reclamante é devedora da reclamada, pois não quitou os 

débitos relativos às faturas de serviço livremente contratado, conforme 

restou demonstrado pela empresa requerida. Logo, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta indevida por parte da reclamada, não há 

que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da 

parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Via de consequência, 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte do Reclamante é medida que se 

impõe. Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a notória 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso, assim como a parte autora não demonstrou o 

pagamento das faturas que deram ensejo à negativação pela reclamada. 

Indefiro, por fim, o pedido de condenação da parte autora em litigante de 

má fé, uma vez que não vislumbro no caso os elementos descritos no 

artigo 80, CPC, mas apenas a busca por parte do reclamante da tutela 
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jurisdicional, constitucionalmente prevista. POSTO ISTO e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, e 

o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, CPC. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeta-se o presente projeto de 

sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. 

ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010617-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010617-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE LUCAS RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JOSÉ LUCAS RODRIGUES DA SILVA em 

face de BANCO BRADESCO S/A, decorrente de negativação indevida. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida no artigo 336, do 

Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

uma vez que não reconhece a cobrança no valor de R$ 83,92, com 

inclusão em 17/04/2017. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito 

a ilegalidade da negativação e a parte ré, deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Por fim, diferente do alegado pelo autor, 

verifico que há negativações preexistentes no extrato apresentado 

(Banco Bradesco S/A, em 09/11/2016, R$ 56,05) que não estão sendo 

discutidas judicialmente, JÁ QUE NÃO HÁ QUALQUER PROVA DE QUE 

TENHA HAVIDO DISTRIBUIÇÃO DE OUTRO PROCESSO NESSE SENTIDO, 

não havendo assim que se falar em indenização por danos morais, diante 

da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Ora, em que pesem às razões expostas pela parte autora, 

é certo que possui outras negativações preexistentes, fato este que 

inviabiliza a indenização por danos morais. Neste sentido, já se manifestou 

a Segunda Turma do E. STJ em recente julgamento de Tema de Recursos 

Repetitivos (Tema 922, REsp 1386424): “A anotação indevida realizada 

por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo 

tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não gera 

indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido ao indivíduo 

o direito ao pedido de cancelamento da negativação.” Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

tão-somente DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, determinando a exclusão do nome da 

parte autora dos cadastros de inadimplentes referente à dívida discutida 

nos autos, no valor de R$ 83,92, com inclusão em 17/04/2017, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009762-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DINIZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009762-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VINICIUS DINIZ DE SOUSA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. Trata-se de 

Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais, onde alega a Reclamante que não possuiu qualquer débito com a 

reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de seu nome nos órgãos 

de restrição ao crédito por dívida que desconhece. Em contestação, alega 

a parte Reclamada que houve regular contratação dos serviços, bem 

como que não houve dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já 

que a parte autora não teria provado tal dano. Assim, nos termos do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, demonstrado a existência de cadastro e faturas 
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mensais de serviços, das quais indicam histórico de pagamentos, o que 

caracteriza a exitencia de vínculo entre as partes e afasta a indicação de 

contratação fraudulenta. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às meras 

argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

consequentemente tem-se a inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por 

parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização por danos 

morais por parte do Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à apreciação e 

posterior homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40, da 

lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006934-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER VARGAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006934-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HELDER VARGAS DA CRUZ REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Afasto a preliminar de ausência de interesse 

arguida pelo reclamado, posto que o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão. Neste contexto, aplicando-se as 

disposições da legislação consumerista ao caso em tela, especialmente as 

que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame da pretensão 

autoral, notadamente de cunho reparatório. Ademais, a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à 

justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, 

sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. 

III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas 

alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor de R$ 150,40 

(cento e cinquenta reais e quarenta centavos), com data de inclusão em 

06/04/2015 promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça inicial que 

desconhece o referido débito e por isso requer a declaração de 

inexistência do débito aqui discutido. O reclamado, em sua defesa, alega 

que não houve no presente caso pretensão resistida, que não houve a 

comprovação do dano moral por isso pleiteia que a presente demanda seja 

julgada improcedente. O reclamado em sua peça de defesa insiste que 

não houve ato ilícito de sua parte, porém não trouxe a baila qualquer 

elemento que comprove a relação jurídica entre as partes. Desta feita, 

diante da ausência de provas aptas a comprovar a validade e legalidade 

da contratação de seus serviços e da cobrança do débito negativado e 

não tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por 

força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição 

do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA 

INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUANTO A DÍVIDA EM 

QUESTÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO 

REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECONVENÇÃO 

– EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INVIABILIDADE – 

INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS - RECURSO DA PARTE AUTORA JUSSARA DELEBRAND – ME 

DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ SILMAQ S.A. PROVIDO EM 

PARTE. (N.U 0005592-21.2009.8.11.0004, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) Vale 

frisar que em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a restrição mais antiga no nome do requerente, portanto, não se aplica no 

presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Feitas as ponderações supra, 

apesar de afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir 

outra restrição em nome do requerente, ainda que posterior à discutida no 

presente processo, faz-se necessária à redução do quantum 

indenizatório IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e 

no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante 

para: 1 - Declarar a inexistência dos débitos aqui litigados, bem como 

determinar a exclusão definitiva das restrições indevidas; 2 – Condenar a 

parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês 

a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder à exclusão do nome do reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009310-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALVANY NEIVERTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009310-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TALVANY NEIVERTH REQUERIDO: SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Trata-se de ação indenizatória proposta por TALVANY 

NEIVERTH em face SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

SUPERMERCADO COMPER, Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Atendendo aos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. A 

parte reclamante alega, que em 12/08/2019, que se dirigiu até o 

estabelecimento dessa Reclamada para realizar suas compras. O 

Reclamante alega que deixou seu veículo estacionado no pátio da mesma. 

Que em após realizar suas compras e retornar ao seu veículo, constatou 

que este estaria ABERTO e de seu interior haviam sido furtados dois 

óculos de sol Ray Ban, um Ipad, e uma pasta, bens estes que somam o 

quantum de R$ 4.265,51 (quatro mil duzentos sessenta cinco reais e 

cinquenta um centavos). Afirma que registrou um boletim de ocorrências, 

e buscou junto a Reclamada providencias para solucionar o ocorrido, mas 

não obteve êxito. Ao final requer indenização por danos materiais e 

morais. No mérito, a reclamada contesta a inicial, afirmando que o autor 

não fez prova do ocorrido, alegado a inexistência de danos a serem 

ressarcidos. dano moral, mormente. Pugna pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Pois bem. Para fins de responsabilização civil, 

faz-se necessário a presente de três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal entre eles. A prova dos autos tem verossimilhança o bastante para 

se afirmar que os fatos se deram como pelo autor narrado, no sentido de 

que seu veículo foi arrombado enquanto estava estacionado no 

supermercado demandado, sendo que do interior foram furtados dois 

óculos de sol Ray Ban, um Ipad, e uma pasta, bens estes que somam o 

quantum de R$ 4.265,51 (quatro mil duzentos sessenta cinco reais e 

cinquenta um centavos). A responsabilidade por eventual vício/defeito da 

prestação do serviço, por conseguinte, é objetiva, nos termos do artigo 

14, §1º CDC, não se perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa. 

Assim, comprovado o dano, a conduta e o nexo de causalidade entre 

ambos, impõe-se o dever de indenizar. Os supermercados, 

hipermercados, lanchonetes, empresas em geral, ao proporcionarem aos 

seus clientes a comodidade de um local para o estacionamento de seus 

veículos, o que se torna um atrativo para o consumo, passam a responder 

por eventuais danos que os mesmos possam sofrer, pois assumem o 

dever de guarda e proteção, e, ainda, criam aos consumidores uma 

expectativa de segurança. E assim aduz a doutrina: “O estacionamento no 

shopping center não é uma gentileza. Ele existe como parte essencial do 

negócio, gerando para o cliente uma verdadeira expectativa de guarda, 

isto é, a certeza de que é melhor freqüentar o shopping center para 

compra ou lazer, pela segurança e facilidades oferecidas, dentre as quais 

está o estacionamento.Mesmo que não se configure, com todos os seus 

contornos, o contrato de depósito tácito, porque não há a entrega efetiva 

do veículo por parte do motorista à outra parte, haverá, segundo Carlos 

Alberto Menezes Direito, uma relação contratual inominada, que cria um 

vínculo do qual surge para o shopping um dever de vigilância. A 

resistência em buscar a proximidade com qualquer outra figura jurídica 

típica, assim a do depósito voluntário, não elimina, no seu entender, a 

responsabilidade do shopping center, porque a malha de culpa 

extracontratual estaria presente, pela falta de diligência, de prevenção, de 

cuidado, pela leviandade do mesmo. Assiste-lhe razão. Não é somente no 

contrato de depósito que existe o dever de guarda e vigilância. Tal dever 

pode ser assumido mesmo tacitamente, em outras circunstâncias. Se não 

há contrato de depósito, pela falta da entrega das chaves do veículo ao 

empreendedor ou a seu preposto, nem por isso deixará de existir o dever 

de guarda ou vigilância quando houver todo um aparato destinado a atrair 

clientes em razão das facilidades de compras e de estacionamento seguro 

que lhes são acenadas.” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade 

civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 516/517.) No caso em tela, o 

Autor demonstrou que na data alegada 12/08/2019, fez compras no 

estabelecimento Réu, conforme cupom fiscal, independente da quantidade, 

e, se diligenciou logo em seguida à delegacia para efetuar o Boletim de 

Ocorrência para narrar o furto. Deve-se ressaltar que a responsabilidade 

da Ré pelo dever de vigilância do veículo do Autor, quando estacionado 

em suas dependências, já foi, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal 

de Justiça, com a edição da Súmula 130, a qual se transcreve a seguir: A 

empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de 

veículo ocorridos em seu estacionamento. Registro, ainda, que não há 

indícios de culpa do autor pelo evento, já que o furto ocorreu em pasta que 

se encontrava dentro do automóvel estacionado nas dependências do 

demandado. E apesar da Ré sugerir que o estacionamento mencionado 

pelo Autor seria externo, não trouxe qualquer instrumento probatório que 

assim demonstrasse, nem mesmo a dinâmica e logística de seus 

estacionamentos, com fotos que pudessem esclarecer quais 

estacionamentos fornece aos seus consumidores. Ressalto que o 

requerido poderia comprovar suas arguições facilmente através das 

imagens de gravação de suas câmeras. Principalmente se considerarmos 

que o Autor demonstrou estar nas dependências do Réu, mediante 

apresentação de notas fiscais, em horário compatível com o apresentado 

no Boletim de Ocorrência. Assim, para haver a reparação de danos por 

furto de pertences no interior de veículo estacionado nas dependências 

da empresa não é necessário que a parte autora produza prova cabal do 

fato constitutivo de seu direito, bastando apenas a demonstração da 

verossimilhança necessária para subsidiar a inversão do ônus da prova 

(art. 6º, VIII, CDC). Destarte, tenho que o Autor se desincumbiu do 

disposto no art. 333, I, do CPC, pois acostou o registro de ocorrência 

policial; nota-fiscal da compra no estabelecimento demandado e 

comprovante de compra no dia 12/08/2019 e horário indicado. Noutra 

banda, cabia ao Réu demonstrar perfeitas condições de guarda e 

vigilância (e, nesse aspecto, um sistema de monitoramento comumente 

utilizado em tais recintos, seria meio de prova hábil), o que não fez, e, 

assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do artigo 

333, II, do Código de Processo Civil. Ressalta-se que a Ré não juntou 

qualquer elemento probatório em defesa. Dessa forma, entendo que está 

suficientemente demonstrado nos autos que o Autor realmente ingressou 

no estacionamento do estabelecimento Réu e ao retornar ao local em que 

havia deixado o automóvel, o encontrou arrombado e sem seus pertences, 

ao passo que deveria o Réu ter fornecido a segurança no caso concreto, 

ou ainda, adotado providências para mitigar os danos sofridos pelo Autor. 

Não o fazendo, comete ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C, por 

violar toda a dinâmica de segurança e transparência preconizados no 

Código de Defesa do Consumidor. Em casos semelhantes, tem se 

posicionado a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE OBJETOS 

EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO. DEVER DE 

VIGILÂNCIA. PROVA DE QUE O FURTO NÃO OCORREU NO LOCAL DE 

FÁCIL REALIZAÇÃO BASTANDO A JUNTADA DA FILMAGEM O QUE NÃO 

FEZ A RÉ. ÔNUS SEU NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO NCPC. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (AZAMBUJA, Gisele Anne Vieira de. Recurso 

inominado n. 71006678965. J. em 07 Abr. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. 

Acesso em 02 Set. 2017.) CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ARROMBAMENTO DE VEÍCULO. FURTO DE APARELHOS ELETRÔNICOS. 

ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. DEVER DE INDENIZAR 

INCONTROVERSO DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECURSO DA DEMANDADA. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ. TEORIA DA REDUÇÃO DO 

MÓDULO DA PROVA. DEVIDO O RESSARCIMENTO DO VALOR 

REFERENTE AO NOTEBOOK, HD EXTERNO E MOCHILA, CONFORME 

COMPROVA A NOTA FISCAL ACOSTADA. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (FRAGA, Roberto Carvalho. Recurso inominado n. 

71006561948. J. em 02 Ago. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 

02 Set. 2017.) Danos ocorridos em estacionamento de supermercado - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 850 de 1000



cabimento de ressarcimento de danos materiais e morais – recurso a que 

se nega provimento - sentença mantida. (LOUREIRO, Marcia Faria Mathey. 

Recurso inominado n. 1010053-53.2014.8.26.0577. J. em 19 Maio 2016. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Jan. 2018.) RECURSO 

INOMINADO – Estacionamento de veículo no local próprio do 

supermercado – Dano material – Vidro quebrado e furto de bens do seu 

interior – Dever de custódia – Responsabilidade do fornecedor – Sentença 

mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Desnecessidade de 

fundamentação – Inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95 – Honorários de 

10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95) – Recurso 

improvido. (MIGUEL NETO, Sulaiman. Recurso inominado n. 

1011417-96.2015.8.26.0004. J. em 29 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Jan. 2018.) E, no caso em tela, resta 

configurado o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de 

causa e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.), posto que não fosse a ausência de segurança fornecida ao Autor 

pelo Réu, os danos não teriam se concretizado. DOS DANOS MATERIAIS 

No que tange aos danos materiais, ou seja, aqueles “consistentes em 

prejuízos de ordem econômica suportadas pelo ofendido” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 

747.), tem-se os mesmos se apresentam sob dois aspectos: os objetos 

perdidos que estavam dentro do veículo, com o conserto; e os lucros 

cessantes. Para possibilitar a reparação, é necessário que o autor 

comprove de forma plana a propriedade dos objetos. No caso, o 

requerente demonstrou a propriedade dos óculos, bem como da pasta. 

Ressalto que o Ipad Air se encontra registrado em nome de terceiro. 

Tenho, portanto, que resta caracterizado o dever do Réu de ressarcir os 

danos sofridos pelo consumidor, sendo a indenização por danos materiais 

medida que se impõe, no montante de R$ 2.069 (dois mil, sessenta e nove 

reais). DOS DANOS MORAIS No que tange ao pedido de danos morais, o 

incidente com o veículo caracteriza apenas o dano material. Somente 

afigura-se dano moral a dor, o constrangimento e a humilhação intensas e 

que fujam à normalidade, interferindo de forma decisiva no comportamento 

psicológico do indivíduo. Os transtornos suportados pelo autor em 

decorrência do furto de objetos no interior seu veículo não caracterizam, 

por si só, ofensa à sua honra e imagem, não lhe acarretando dor ou 

constrangimentos excessivos, consubstanciando-se em mero 

aborrecimento do cotidiano. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, 

nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do 

bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). DISPOSITIVO: Isso posto, após a 

análise das versões fáticas trazidas por ambas as partes, sem 

preliminares a serem enfrentadas, no MÉRITO: 1. OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I 

do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, nos atermos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, com a inversão do ônus da prova, consoante 

artigo 6º, VIII. 2. OPINO por condenar o Réu ao pagamento de R$ 2.069 

(dois mil, sessenta e nove reais), à título de danos materiais, corrigido 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data, mais juros de um por 

cento ao mês desde a data citação. 3. OPINO por indeferir o pedido do 

Autor quanto à indenização por DANOS MORAIS. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010653-97.2019.8.11.0001
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BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010653-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GENOVEVA PLENS DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

FINASA BMC S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO JUDICIAL COM 

PEDIDO DE LIMINAR proposta por GENOVEVA PLENS DE SOUZA 

OLIVEIRA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Assim, uma vez constatada, pelo 

magistrado, a desnecessidade da produção de outras provas, além 

daquelas já produzidas nos autos, lhe é autorizado o julgamento 

antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. É cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a 

conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento 

da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que 

indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, “in verbis”: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou 

a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 371. O juiz apreciará a 

prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver 

promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu 

convencimento.” Em outras palavras, a produção da provas 

suplementares somente deve ser deferida quando for necessária para a 

formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as 

inúteis para o deslinde da controvérsia. No caso, CONSIGNO pela 

prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas existentes 

nos autos, ante a existência de elementos suficientes para formar seu 

convencimento. De fato, tratando-se, a hipótese de cobrança em excesso 

desnecessária a produção de provas. Nesse passo, a despeito dos 

argumentos apresentados pelo autor, o acervo provatório colacionado é 

suficiente, circunstância que, por si só, obsta o reconhecimento do 

alegado cerceamento de defesa. Nesse sentido: AÇÃO REVISIONAL – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA 

– RECURSO DESPROVIDO. O juiz, na condição de dirigente do processo, é 

o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade 

a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, 

podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à 

solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem 

que isso configure supressão do direito de defesa das partes. 

Tratando-se de revisão de contrato, basta a análise do pacto firmado. A 

simples interposição de recurso de apelação não implica litigância de 

má-fé, sendo um mero exercício do direito garantido pelo princípio do 

contraditório e ampla defesa. (TJ/MT - Ap, 424/2014, DES.CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 14/05/2014, Data da publicação no DJE 19/05/2014) A parte 

Reclamante argumenta que “...aduz que celebrou contrato de abertura de 

conta com o demandado. Sustenta que os encargos cobrados pela 

instituição, tais como capitalização mensal, comissão de permanência e 

outros oneram o contrato. Afirma que o demandado passou as cobrar 

insistentemente o pagamento de suposta dívida por meio de ligações 

telefônicas. Requer, em tutela de urgência, a suspensão da cobrança por 

telefone, e-mail ou por mensagens até o final da lide. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova..” A requerida em contestação, aduz que: que 

o requerente foi devidamente intimado de seus débitos, porém, 

permaneceu inerte ocorrendo o respectivo débito. Aduz que o valor 

pedido na inicial é absurdo, uma vez que a parte autora não apresentou 

uma prova para comprovar sua inocência e culpar o banco de ter 

praticado tais atos, meras insinuações de Danos não podem caracterizar 
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Danos sofridos, NÃO podendo o banco, ora réu, ser responsabilizado por 

supostos Danos. A requerida, trouxe contrato de abertura de conta 

corrente aberta em 03 maio de 2011, Agência 6509 -9, Banco Bradesco; 

Conta; com cópia documentos pessoais, comprovante de endereço, 

requerimento empresarial, assinatura proposta adesão; Destaco que a 

requerida colaciona também, 03 Cédulas de Crédito Bancário firmados pela 

própria autora, sendo eles; de nº 002.083.650, no valor R$ 8.000,00 em 

data 16/05/2016; nº 320.003.376, valor R$ 4.000,00 com data 02/02/2017; 

e nº 359.851.500, valor R$ 7.000,00 em data 03/01/2019; devidamente 

assinado pela autora; Traz ainda extratos da conta bancária com limites de 

crédito e movimentação; Observando que extrato da conta ora objeto da 

demanda (Agencia 6509- C/C 0000357-3) em nome autora, trazido com 

data 26/09/2019, está devedora no valor R$ 59.019,63; Liminar não foi 

concedida; Pois bem; Analisando os autos, constato que não foi 

comprovada a irregularidade praticada pelo requerido. Verifica-se que os 

documentos acostados ao feito foram produzidos de forma unilateral, de 

forma manuscrita, sendo, portanto, insuficiente para provar as cobranças 

efetuadas pelo demandado. Ademais, o requerente informou na exordial 

que se encontra inadimplente com a instituição financeira. Além disso, não 

restou demonstrada a vantagem exagerada extraída por parte do agente 

financeiro que redundaria no desequilíbrio da relação jurídica e, por 

consequência, na ilegalidade da sua cobrança; RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E ABERTURA 

DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUROS 

REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO - CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO 

DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CONFIGURADA – 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL 

– FALTA DE PROVA DA INCIDÊNCIA – REPETICAÇÃO DE INDÉBITO – 

NÃO-CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.Só se considera ABUSIVA a 

taxa de JUROS remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) 

acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no 

julgamento do REsp. 1.061.530/RS.O fato de a taxa de JUROS anual ser 

superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de JUROS 

mensalmente capitalizados.Não há como afastar a incidência da comissão 

de permanência, porque inexiste indício de sua incidência, em especial, 

ante a ausência de previsão contratual e da falta de demonstração da 

aplicação do encargo.A repetição do indébito demanda o reconhecimento 

da cobrança de encargos indevidos.(N.U 0002127-11.2010.8.11.0055, , 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 09/02/2018) Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade dos contratos e empréstimos, 

via cédula de crédito bancário; que ocasionou a possivelmente as 

cobranças, haja vista inadimplência comprovada da autora em sua conta 

com a instituição financeira. Em que pese, a autora impugnar de forma 

genérica, não se ateve aos contratos firmados, trazidos pela requerida; e 

se quer pugnou suas especificações e contratações, as cobranças e o 

débito em si que alega ser excessivo; Razão pela qual tenho que não é 

possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor 

causando real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Com 

efeito, é certo que a demanda não revela conduta apta a configurar dano 

moral, mormente porque os valores que foram cobrados decorreram de 

cláusula contratual que, à época, tinham higidez. Ora, entendo que não há 

como reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação 

inesperada, ultrapassando o razoável, que lhe causou constrangimentos e 

aborrecimentos. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. DISPOSTIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007976-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB - MT0018188A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007976-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: GOL 

TRANSPORTES AEREOS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por NEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA 

em face da GOL LINHAS AÉREAS S.A A demandada argui ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA GOL LINHAS AÉREAS que a GOL não é parte legítima para 

figurar no pólo passivo da presente demanda ; face a passagem através 

de agência de viagens DECOLAR, sendo a própria responsável pela 

inclusão da data das reservas. No caso em tela, constato que se trata de 

responsabilidade solidária, podendo o autor adentrar em desfavor de 

quaisquer das empresas que participaram do negócio jurídico. Assim, 

rejeito a preliminar arguida. Ante a inexistência de outras preliminares a 

serem analisadas, passo ao julgamento do mérito. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso 

mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o 

Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o 

amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. DO MÉRITO Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morias, na qual o 

reclamante aduz que, adquiriu passagens aéreas, para o trecho Cuiabá x 

Porto velho, e,constatou que a data de retorno estava para o mês 

posterior,e por esta razão não utilizou as passagens. Solicitou a 

restituição do valor pago, mas foi informada que só seria reembolsado o 

valor de R$ 120,00, o que não concorda. Por essa razão, ajuizou a 

presente ação para requerer a condenação da Companhia Ré ao 

pagamento dos danos morais. condenar a Ré a ressarcir a Autora em 

dobro pelos valores pagos indevidamente no montante de R$ 600,00 

(seiscentos reais; A requerida por sua vez que, não há que se falar em 

inversão do ônus da prova no caso em comento; seu pedido de 

cancelamento não teria ocorrido dentro do período de 24 (vinte e quatro) 

horas previsto na lei, motivo pelo qual a cobrança de taxa pelo 

cancelamento é devida. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 852 de 1000



inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Pois bem, neste tocante, restou 

incontroverso nos autos realizou a compra de 03 (três) passagens aéreas 

de Cuiabá/MTpara Porto Velho/RO, no dia 29/06/2015 na importância de R$ 

606,75 (seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). 

face constatar no dia do embarque a data para o retorno era para o mês 

posterior, sendo assim a mesma não utilizou as passagens aéreas. 

Notadamente que a relação jurídica analisada é de consumo, diante do 

enquadramento das contratantes nos arts. 2º e 3º do CDC, todavia a 

solução do caso pressupõe a aplicação literal das disposições 

contratuais, que em nada conflitam com as normas protetivas do 

consumidor. A pretensão da parte autora reside no contrato de prestação 

de serviços que formalizou com a reclamada, e uma vez não tendo sido 

prestados os serviços da forma contratada, ante a desistência antecipada 

pelo reclamante, mostra-se devido o reembolso dos valores pagos, 

abatendo-se o desconto legal, sob pena de se configurar enriquecimento 

sem causa por parte da reclamda, mormente porque em momento algum 

demonstrou ter solicitado o procedimento de cancelamento e estorno dos 

valores pagos pelo autor, como alegado em sua defesa. Constata-se o 

enriquecimento sem causa da requerida, de maneira que o comprador 

deve ser ressarcido. Ademais, no caso dos autos a reclamada se resume 

a alegar, que o negócio jurídico pactuado entre as partes possuía regra 

expressa obrigatória de cancelamento. Contudo, é mais do que sabido 

pela requerida que o Código de Defesa do Consumidor garante o direito de 

desistência e reembolso integral em até 7 (sete) dias após a compra para 

quaisquer situações de comércio. É de sabença ainda que diante da 

mesma matéria, onde se discute a emissão de passagens junto a 

companhias aéreas parceiras, a ANAC faz diferenciação entre algumas 

situações e prevê as companhias aéreas cobrem até 10% ou o 

equivalente a 25 dólares do passageiro (o menor entre os dois) que 

desistir do voo sem que a companhia aérea tenha provocado isso 

mudando o horário do embarque, por exemplo. Contudo, a requerida 

insiste em infringir qualquer regulamentação, criando mecanismos próprios 

para extrair do consumidor o maior lucro possível, pouco se importando 

quanto à legalidade de seu ato lesivo. Ora, é nítido e clarividente que as 

regras esculpidas pela empresa aérea no campo “termos e condições” 

são nitidamente leoninas e somente protegem seus próprios interesses, 

exercendo o mais elevado vampirismo econômico em desfavor de seus 

clientes. Desta forma, QUANTO AO REEMBOLSO – DO VALOR A SER 

DEVOLVIDO. Em relação ao reembolso alegado na inicial, tenho que no 

caso em apreço viabiliza-se prestigiar o valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais); com a observação de que deverá ocorrer o desconto da multa 

contratual no percentual de 10%; Portanto, a declaração de inexistência 

do débito é medida que se impõe, devendo a parte reclamada restituir o 

valor cobrado pago pela parte autora, no total de R$ 300,00 (trezentos 

reais); Tal reembolso deve ocorrer na forma simples, eis que não se 

enquadra na hipótese do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa 

do Consumidor. Nesse ponto, friso que o E. STJ, em julgamento da 

Reclamação n. 7.247 – DF (2011/0268446-3) firmou o entendimento de que 

para a caracterização da repetição do indébito em dobro, como prevista 

no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 

torna-se imprescindível a demonstração da má-fé do credor. No caso, 

como não foi comprovada a má-fé da reclamada, a restituição deve 

ocorrer na forma simples. Quanto aos DANOS MORAIS, não vejo como a 

suposta demora no atendimento de estorno de valores tenham atingido os 

atributos da personalidade do autor a ponto de causar um dano moral 

indenizável. Não obstante a ausência de agir ilícito da parte ré, para a 

concessão da reparação extrapatrimonial pretendida, seria imprescindível 

a comprovação do abalo moral, consubstanciado na afronta a algum dos 

atributos da personalidade, como a vida, a integridade física, a honra, o 

nome ou a imagem dos demandantes, o que não ocorreu no caso em 

análise. As inconformidades com o pacote de viagem contratado 

configuram hipótese eventual de descumprimento contratual, que não 

enseja, em regra, direito à reparação por danos morais, exceto em casos 

excepcionais, quando demonstrada situação capaz de lesar atributos da 

personalidade. A autora não demonstrou que, das situações narradas, 

decorreram prejuízos capazes de ultrapassar a esfera dos meros 

dissabores cotidianos. Nesse sentido: E M E N T ARECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA 

DE PASSAGEM AÉREA - CANCELAMENTO - PEDIDO DE REEMBOLSO - 

RETENÇÃO DE MAIS DE 50% DO VALOR PAGO - ABUSIVIADE - 

LIMITAÇÃO À 30% - INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO 

ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO 

VERIFICADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Consumidora que realizou a 

compra de PASSAGEM AÉREA e, com um dia de antecedência, solicitou o 

cancelamento e o REEMBOLSO do valor pago, sendo-lhe imposta a 

retenção de mais de 50% do valor pago. 2. Retenção limitada a 30% do 

valor pago. 3. Tendo em vista que não houve negativa de restituição do 

REEMBOLSO ou tentativa de solução administrativa da questão dos autos, 

inexiste o dever de indenizar a título de danos morais.4. Para a 

configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a 

algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, 

da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(N.U 1009148-97.2017.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019) DISPOSITIVO: ANTE 

O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial 

para o fim de CONDENAR a reclamada, ao pagamento à parte autora, a 

título de REMBOLSO do valor pago, de forma simples no total de R$ 300,00 

(trezentos reais);, com juros de mora à razão de 1,0% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (art. 405, CC e Súm. 54/STJ), e correção 

monetária calculada pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, com a 

observação de que deverá ocorrer o desconto da multa contratual no 

percentual de 10%, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Quanto ao DANO MORAL 

indefiro pelas razões expostas; Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Publicada no sistema Projudi. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013485-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER MARTINS DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT12856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013485-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WENDER MARTINS DE MAGALHAES REQUERIDO: LOJAS 

RIACHUELO SA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Cuida-se Ação de Declaração de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais proposta por WENDER MARTINS DE 

MAGALHÃES contra LOJAS RIACHUELO S/A Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC/15. Argui requerida 

preliminar perda do objeto, contudo a baixa na restrição não é suficiente 

para ensar a exrtinção, já que o feito se trata de irregularidade da 

negativação por ausência de débito. O autor aduz que possuía cartão de 

crédito da empresa requerida. Registra que realizou acordo com a 

empresa para parcelar o débito. Sustenta que paga regularmente o débito. 

Afirma que a empresa inseriu seu nome no rol de mal pagadores relativa a 
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dívida vencida em março de 2019. Requer, em tutela de urgência, a 

exclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, 

a inversão do ônus da prova.. O magistrado togado deferiu a liminar face 

constatar que autor comprovou, neste momento, o pagamento do débito; 

Tentada a conciliação, a mesma restou infrutífera. Em sede de 

contestação, o Requerida, em síntese, que com a ciência dos fatos 

expostos na exordial, a Ré identificou que a partir do vencimento de 

15/03/2019 (6ª parcela do acordo), foi concluído que por acontecimento 

que escapa ao controle da reclamada, qual seja, falha; bem como a 

inexistência de danos de ordem moral,. Aduz que sistêmica atípica e 

imprevisível, os valores adimplidos nas mensalidades do acordo sofreram 

uma segmentação não equânime, demandando lapso temporal atípico para 

o computo do referido pagamento. No entanto, tomado conhecimento do 

ocorrido, esta Ré procedeu com os devidos ajustes, efetuando a baixa da 

restrição e realizando o estorno dos encargos e juros cobrados, 

providenciou a baixa imediata da restrição junto ao SPC, e do débito em 

nome do Reclamante; FUNDAMENTO e DECIDO; In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, uma vez que a Autora e Ré se apresentam como 

consumidora e fornecedora, respectivamente, nos termos dos artigos 2º e 

3º do CDC, razão pela qual deve ser aplicado ao caso os ditames ali 

contidos, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar 

a legalidade de suas condutas. Analisando os autos constato que a 

pretensão do autor merece parcial acolhimento. Verifica-se que o 

demandaod restringiu seu nome no rol de mal pagadores sem qualquer 

justificativa, já que não houve inadimplência. Com issol, não há dúvida da 

falha na prestação de serviço. Esse comportamento foge da esfera do 

mero dissabor cotidiano, configurando danos na esfera moral que 

merecem a reprimenda. E assim aduz a jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO – contrato de consórcio – INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – obrigação já quitada – fato 

incontroverso – conduta ilícita configurada – DANO MORAL IN RE IPSA – 

INDENIZAÇÃO que não atende aos PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – QUANTUM reduzido – RECURSO conhecido e 

parcialmente PROVIDO. 1. Caracteriza conduta ilícita a inclusão do nome 

do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao crédito, quando é 

incontroverso o adimplemento da obrigação. 2. A indevida inserção do 

nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao crédito 

configura dano moral in re ipsa, que ultrapassa o mero aborrecimento. 3. A 

quantia fixada a título de dano moral (R$ 20.000,00) mostra-se 

exacerbada, devendo ser reduzida para R$12.000,00 (doze mil reais), 

montante que satisfaz o caráter reparatório, servindo, ainda como 

expiação à parte reclamada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

[1] Dessa maneira, reconhece-se a existência do dano, sendo o nexo de 

causalidade a própria exposição do nome da Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, à pedido da Ré, por débito já adimplido. E, 

demonstrada a culpa do evento no evento danoso, surge o dever de 

indenizar, na forma do art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal e do 

arts. 186 e 944 e seguintes do Código Civil. Definido o dano moral 

propriamente dito, e a responsabilidade da Ré, resta fixar o valor da 

indenização pelo dano moral sofrido pela Autora. Como se sabe, a 

reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação 

compensatória. E, para o arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, como, também, a situação pessoal da ofendida, a gravidade do 

dano, sobretudo no que diz respeito aos reflexos patrimoniais e morais e o 

grau da culpa e de seus efeitos. No caso em espeque, analisando todas 

as circunstâncias que refletem no processo, tal como o comportamento da 

Autora e da Ré, e a necessidade do aspecto pedagógico da penalidade, 

entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. A eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não corresponda um enriquecimento sem causa da vítima, mas que 

produza na Ré impacto suficiente que a impeça de reincidir no 

comportamento ilícito. DISPOSITIVO: Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, e após analisar as versões fáticas e probatórias de 

ambas, pelos fundamentos outrora apresentados. No MÉRITO, 

comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial para 

reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova 

em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. OPINO por 

declarar a inexistência de débitos entre as partes, e por julgar 

PROCEDENTES OS DANOS MORAIS, CONDENANDO A RÉ ao pagamento 

de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido 

monetariamente (INPC) a partir desta data e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação. . Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado 

para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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(ADVOGADO(A))
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011144-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ISABEL MOREIRA COELHO DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ISABEL MOREIRA COELHO DOS SANTOS 

contra TELEFÔNICA BRASIL S/A Dipensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. De início, A parte Reclamada juntamente com a 

contestação traz aos autos GRAVAÇÃO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO 

– AUDIO MP3 (VIA CALL CENTER), onde consta conformação de dados 

pessoais parte autora, através do qual teria havido a contratado serviços 

com a parte reclamada. ACOLHO prova produzida; ante as provas 

trazidas autos são suficientes ao julgamento da lide e formação de 

convicção deste juízo, AFASTO pedido de incompetência em razão 

perícia; De início, cumpre-nos esclarecer que, embora a Ré tenha 

solicitado a audiência de instrução, classificando-a como imprescindível à 

solução da controversa, no caso em tela, não pactuo do mesmo 

entendimento. Isso porque a presente contenda versa acerca de questões 

sobre a existência ou não de vínculo e débito que subsidiaram a 

negativação que a Autora aduz ser indevida. Nesse peculiar, a prova 

documental passa a ser essencial ao deslinde da causa, não havendo 

necessidade de designação de audiência de instrução, quando os fatos 

poderiam ser facilmente demonstrado com o contrato de prestação de 

serviços devidamente assinado pela Autora, bem como a fatura que 

subsidiou à negativação, bem como Aúdio de captação de voz mp3 com 

confirmação seus dados. E, nesse sentido, a jurisprudência pátria vem 

entendendo que o cancelamento da audiência de instrução, ou a sua não 

designação, não configura cerceamento de defesa, quando é 

desnecessária a prova oral, ante as peculiaridades da controvérsia 

instaurada. Vejamos: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA 

FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. 

REPETIÇÃO CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. Não caracteriza cerceamento de 

defesa a supressão da audiência de instrução quando a matéria, ainda 

que envolva conteúdo fático, possa ser aferida sob a forma documental. 

Caso em que a eventual tomada do depoimento pessoal da autora não 

teria o condão de modificar a decisão atacada. Recurso que desafia a 
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decisão que julgou procedente a demanda, declarando inexistentes os 

débitos aduzidos na inicial e impondo condenação de R$ 736,92 e R$ 

1.000,00, a título de repetição de indébito e danos morais, 

respectivamente. É de ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, 

tendo em vista ser a ré a responsável pela cobrança vertida nas contas 

telefônicas em que foram debitados os valores em favor dos terceiros, a 

quem atribui legitimidade. Não sobreveio aos autos a prova quanto à 

contratação do serviços "Arrec. Terc. SOS Fone", "Arrec. Terc. Doac. 

LBV" e "Arrec. Terc. Super Seg. Prem. Ace", de modo que incabível e 

abusiva a cobrança, a ensejar, em atenção ao duplo desiderato do 

instituto, condenação a título de danos morais, a par da competente 

restituição. No caso dos autos, o quantum arbitrado se afigura adequado e 

proporcional ao duplo desiderato do instituto, sem deixar espaço para 

redução ou majoração. Sentença que merece ser confirmada por seus 

próprios e jurídicos fundamentos, consoante o disposto no art. 46 da Lei 

9099/95. RECURSO IMPROVIDO.[1] Superada essa nuance, verifico que 

se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 

do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma 

legal. DA ANÁLISE DO MÉRITO DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado 

ao caso os ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos 

termos do artigo 6º, VIII. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL O Autor alega desconhecer a 

origem do débito ocorência em 17/06/2019 no valor de R$ 90,74 (noventa 

reais e setenta e quatro centavos),; apontado pela TELEFÔNICA nos 

órgãos de proteção ao crédito, e a condenação da Ré ao pagamento de 

indenização por supostos danos morais sofridos. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. A parte ré, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança ; celebrou contrato com a Ré, utilizando 

regularmente dos serviços fornecidos através do linha número 

(65)99989-7993, conta número 0340608085, com7 data inicial da 

habilitação em23/03/201,cadastrado em seu nome e endereço, conforme 

gravação telefônica, e faturas. A requerida colaciona AUDIO MP3 com 

gravação CALL CENTER, ofertando plano serviços; No aúdio há 

confirmação dos dados pessoais do autor, nome completo, cidade e 

estado onde reside, Data nascimento 05/01/1997;Nome da mãe: Rosangela 

Moreira dos Santos; Aduz, que há EXTENSO consumo na linha, o que por 

si só indica uso regular do terminal e descaracteriza a fraude alegada, o 

que pode ser no relatório de chamadas, histórico de faturas pagas; E, 

após a contestação, o Autor impugna ; reiterando os pedidos iniciais, 

suscita perícia no áudio; . Assim, os elementos probatórios constantes 

nos autos, demonstram a legitimidade da cobrança e da negativação, 

indicam que existiu e foi válido o negócio jurídico entre as partes, com 

plano VIVO CONTROLE DIGITAL. A Parte Autora deixou de efetuar o 

pagamento das faturas, o que ocasionou o cadastro no sistema interno da 

Ré, e em razão da comprovada inadimplência da parte autora, após ter 

suas funcionalidades bloqueadas e desligadas; Destaco que a Ré, em 

defesa tempestiva, alega inexistência dos danos morais, bem como pontua 

a legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos autos AÚDIO 

MP3, com confirmação documentos da autora que comprovam o vínculo 

contratual,. Consequentemente, a Ré cumpriu o ônus probatório do artigo 

373, II do CPC/15. Em casos semelhantes, já decidiu o Turma Recursal de 

nosso estado: E M E N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ÁUDIO COMPROVANDO A RELAÇÃO 

CONTRATUAL APRESENTADO NA DEFESA - INSCRIÇÃO EM SERASA 

LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 

- DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO - INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.1- Comprovada a CONTRATAÇÃO dos serviços mediante 

apresentação de gravação em MP3, pela parte recorrida, resta 

demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a 

cobrança questionada na inicial. 2-Não pratica ato ilícito a empresa que, 

verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos 

órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.3- 

Não havendo fraude na CONTRATAÇÃO dos serviços, não há que se 

falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do 

d é b i t o . 4 -  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  i m p r o v i d o . ( N . U 

1000328-38.2017.8.11.0032, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, Publicado no 

DJE 28/03/2019) RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 1.584,83 (um mil e 

quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos) SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – RECONHECE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Alega a parte 

Reclamante que não reconhece a origem do débito imposto em seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não utilizou os 

serviços da Reclamada. 2. Contudo, de análise dos autos, nota-se que a 

legalidade do débito restou comprovada, notadamente quando foram 

apresentadas na contestação, realização de pagamentos de faturas, 

gravação de áudio em que a recorrida procura a reclamada a fim de 

parcelar seus débitos e faturas em nome da parte Recorrida, o que 

evidencia regular contratação e utilização dos serviços inicialmente 

negados. 3. Portanto, a negativação se trata de exercício regular do direito 

da Recorrente, uma vez que devido o débito ante a ausência de 

comprovação de pagamento. 4. Deste modo, não há que se falar em 

negativação indevida, tampouco em dano moral. 5. Sentença reformada 

para reconhecer a improcedência do pedido. Recurso conhecido e 

provido. (CENI, Patrícia. Recurso inominado n. 781306220168110001/2018. 

J. em 03 Abr. 2018. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 23 Ago. 2018) 

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de 

gravação em MP3, pela parte requerida, resta demonstrada a relação 

jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na 

inicial. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento 

da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito, agindo no exercício regular do direito. Não havendo fraude na 

contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano 

moral e declaração de inexistência do débito; Consigno que em 

impugnação autor, se limitou a ratificar os pedidos iniciais, não 

contrapondo o áudio MP3, bem como confirmação de dados do autor; Pois 

bem. Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário 

três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Assim, do contexto 

probatório apresentado aos autos, tem-se que, apesar da negativação 

dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, ser fato 

incontroverso nos autos, somente representa um exercício regular de 

direito por parte da Ré, e não configura ato ilícito, consoante lhe assegura 

o artigo 188, I do C.C. Consequentemente, ausente um dos requisitos da 

responsabilidade civil (Ato ilícito), não há que se falar em indenização, 

posto que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que de fato, o Autor contratou os serviços da Ré, sendo a 

negativação devida, principalmente quando o Autor não demonstrou o 

pagamento do valor negativado. Logo, a Ré apresentou argumentos que 

desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pelo Autor. Por 

essas razões, não há que se falar em declaração de inexistência de 

débito, sequer indenização por danos morais, razão pela qual OPINO por 

julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Autor nesse sentido. 

ACOLHO pedido contraposto, condeno a parte autora ao pagamento de R$ 

90,74 (noventa reais e setenta e quatro centavos); correspondente ao 

débito negativado. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos observar, por 

fim, que resta clara a alteração dos fatos, já que o Autor tenta indicar a 

inexistência de vínculo e débito devidamente comprovados nos presentes 

autos, tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida 

necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. DISPOSITIVO: 

Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos 

termos da fundamentação supra: 1. OPINO por afastar todas as 

preliminares arguidas. 2. NO MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de 

consumo, e para determinar a inversão do ônus probatório em favor do 

Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 3. OPINO pela IMPROCEDENCIA 

dos pedidos formulados na inicial quanto à declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15. 4. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO do Autor por 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, 

fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, 

consoante art. 81, caput do CPC. 5.Por fim, ACOLHO O PEDIDO 
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CONTRAPOSTO, para CONDENAR o Autor a pagar à Ré o valor de R$ R$ 

90,74 (noventa reais e setenta e quatro centavos), acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir do vencimento do débito, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 

9.099/95; À consideração do Excelentíssimo Juíz de Direito do 6º Juizado 

para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011809-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIS ALENCASTRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)
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NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011809-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GENESIS ALENCASTRO DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc.. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por GENESIS ALENCASTRO DE ALMEIDA contra TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. De início, A parte Reclamada juntamente com a contestação traz 

aos autos GRAVAÇÃO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO – AUDIO MP3 (VIA 

CALL CENTER), onde consta conformação de dados pessoais parte 

autora, através do qual teria havido a contratado serviços com a parte 

reclamada. ACOLHO prova produzida; ante as provas trazidas autos são 

suficientes ao julgamento da lide e formação de convicção deste juízo, 

AFASTO pedido de incompetência em razão perícia; De início, cumpre-nos 

esclarecer que, embora a Ré tenha solicitado a audiência de instrução, 

classificando-a como imprescindível à solução da controversa, no caso 

em tela, não pactuo do mesmo entendimento. Isso porque a presente 

contenda versa acerca de questões sobre a existência ou não de vínculo 

e débito que subsidiaram a negativação que a Autora aduz ser indevida. 

Nesse peculiar, a prova documental passa a ser essencial ao deslinde da 

causa, não havendo necessidade de designação de audiência de 

instrução, quando os fatos poderiam ser facilmente demonstrado com o 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pela Autora, 

bem como a fatura que subsidiou à negativação, bem como Aúdio de 

captação de voz mp3 com confirmação seus dados. E, nesse sentido, a 

jurisprudência pátria vem entendendo que o cancelamento da audiência de 

instrução, ou a sua não designação, não configura cerceamento de 

defesa, quando é desnecessária a prova oral, ante as peculiaridades da 

controvérsia instaurada. Vejamos: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

DANO MORAL. REPETIÇÃO CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. Não caracteriza 

cerceamento de defesa a supressão da audiência de instrução quando a 

matéria, ainda que envolva conteúdo fático, possa ser aferida sob a forma 

documental. Caso em que a eventual tomada do depoimento pessoal da 

autora não teria o condão de modificar a decisão atacada. Recurso que 

desafia a decisão que julgou procedente a demanda, declarando 

inexistentes os débitos aduzidos na inicial e impondo condenação de R$ 

736,92 e R$ 1.000,00, a título de repetição de indébito e danos morais, 

respectivamente. É de ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, 

tendo em vista ser a ré a responsável pela cobrança vertida nas contas 

telefônicas em que foram debitados os valores em favor dos terceiros, a 

quem atribui legitimidade. Não sobreveio aos autos a prova quanto à 

contratação do serviços "Arrec. Terc. SOS Fone", "Arrec. Terc. Doac. 

LBV" e "Arrec. Terc. Super Seg. Prem. Ace", de modo que incabível e 

abusiva a cobrança, a ensejar, em atenção ao duplo desiderato do 

instituto, condenação a título de danos morais, a par da competente 

restituição. No caso dos autos, o quantum arbitrado se afigura adequado e 

proporcional ao duplo desiderato do instituto, sem deixar espaço para 

redução ou majoração. Sentença que merece ser confirmada por seus 

próprios e jurídicos fundamentos, consoante o disposto no art. 46 da Lei 

9099/95. RECURSO IMPROVIDO.[1] Superada essa nuance, verifico que 

se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 

do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma 

legal. DA ANÁLISE DO MÉRITO DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado 

ao caso os ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos 

termos do artigo 6º, VIII. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL O Autor alega desconhecer a 

origem do débito ocorrência em R$ 142,22 (cento e quarenta e dois reais e 

vinte e dois centavos), gerados em tese pelo contrato nº 0307901163; 

apontado pela TELEFÔNICA nos órgãos de proteção ao crédito, e a 

condenação da Ré ao pagamento de indenização por supostos danos 

morais sofridos. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. A parte ré, em contestação, 

logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança; menciona aos 

12min01s da gravação, a Parte Autora autorizou a migração da 

modalidade Pré-Paga para o pacote de serviços Vivo Controle 2 GB 

Ilimitado em sua linha telefônica de nº (65) 99642-3180, confirmando os 

seus dados pessoais, o que ocasionou a emissão de faturas mensais 

,cadastrado em seu nome e endereço, conforme gravação telefônica. A 

requerida colaciona AUDIO MP3 com gravação CALL CENTER, ofertando 

plano serviços; No aúdio há confirmação dos dados pessoais do autor, 

nome completo, cidade e estado onde reside, Data nascimento 

05/04/1991;Nome da mãe: Geni Moraes de Almeida; Aduz, que há 

EXTENSO consumo na linha, o que por si só indica uso regular do terminal 

e descaracteriza a fraude alegada, o que pode ser no relatório de 

chamadas, histórico de faturas pagas; E, após a contestação, o Autor 

impugna ; reiterando os pedidos iniciais, suscita perícia no áudio; . Assim, 

os elementos probatórios constantes nos autos, demonstram a 

legitimidade da cobrança e da negativação, indicam que existiu e foi válido 

o negócio jurídico entre as partes, com plano VIVO CONTROLE DIGITAL. A 

Parte Autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, o que ocasionou 

o cadastro no sistema interno da Ré, e em razão da comprovada 

inadimplência da parte autora, após ter suas funcionalidades bloqueadas e 

desligadas; Destaco que a Ré, em defesa tempestiva, alega inexistência 

dos danos morais, bem como pontua a legitimidade da cobrança e da 

negativação, trazendo aos autos AÚDIO MP3, com confirmação 

documentos da autora que comprovam o vínculo contratual,. 

Consequentemente, a Ré cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do 

CPC/15. Em casos semelhantes, já decidiu o Turma Recursal de nosso 

estado: E M E N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ÁUDIO COMPROVANDO A RELAÇÃO 

CONTRATUAL APRESENTADO NA DEFESA - INSCRIÇÃO EM SERASA 

LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 

- DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO - INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.1- Comprovada a CONTRATAÇÃO dos serviços mediante 

apresentação de gravação em MP3, pela parte recorrida, resta 

demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a 

cobrança questionada na inicial. 2-Não pratica ato ilícito a empresa que, 

verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos 

órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.3- 

Não havendo fraude na CONTRATAÇÃO dos serviços, não há que se 

falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do 

débito.4- Recurso conhecido e improvido.(N.U 
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1000328-38.2017.8.11.0032, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, Publicado no 

DJE 28/03/2019) RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 1.584,83 (um mil e 

quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos) SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – RECONHECE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Alega a parte 

Reclamante que não reconhece a origem do débito imposto em seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não utilizou os 

serviços da Reclamada. 2. Contudo, de análise dos autos, nota-se que a 

legalidade do débito restou comprovada, notadamente quando foram 

apresentadas na contestação, realização de pagamentos de faturas, 

gravação de áudio em que a recorrida procura a reclamada a fim de 

parcelar seus débitos e faturas em nome da parte Recorrida, o que 

evidencia regular contratação e utilização dos serviços inicialmente 

negados. 3. Portanto, a negativação se trata de exercício regular do direito 

da Recorrente, uma vez que devido o débito ante a ausência de 

comprovação de pagamento. 4. Deste modo, não há que se falar em 

negativação indevida, tampouco em dano moral. 5. Sentença reformada 

para reconhecer a improcedência do pedido. Recurso conhecido e 

provido. (CENI, Patrícia. Recurso inominado n. 781306220168110001/2018. 

J. em 03 Abr. 2018. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 23 Ago. 2018) 

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de 

gravação em MP3, pela parte requerida, resta demonstrada a relação 

jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na 

inicial. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento 

da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito, agindo no exercício regular do direito. Não havendo fraude na 

contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano 

moral e declaração de inexistência do débito; Consigno que em 

impugnação autor, se limitou a ratificar os pedidos iniciais, não 

contrapondo o áudio MP3, bem como confirmação de dados do autor; Pois 

bem. Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário 

três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Assim, do contexto 

probatório apresentado aos autos, tem-se que, apesar da negativação 

dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, ser fato 

incontroverso nos autos, somente representa um exercício regular de 

direito por parte da Ré, e não configura ato ilícito, consoante lhe assegura 

o artigo 188, I do C.C. Consequentemente, ausente um dos requisitos da 

responsabilidade civil (Ato ilícito), não há que se falar em indenização, 

posto que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que de fato, o Autor contratou os serviços da Ré, sendo a 

negativação devida, principalmente quando o Autor não demonstrou o 

pagamento do valor negativado. Logo, a Ré apresentou argumentos que 

desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pelo Autor. Por 

essas razões, não há que se falar em declaração de inexistência de 

débito, sequer indenização por danos morais, razão pela qual OPINO por 

julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Autor nesse sentido. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos observar, por fim, que resta clara a 

alteração dos fatos, já que o Autor tenta indicar a inexistência de vínculo e 

débito devidamente comprovados nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária, consoante 

autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. Quanto ao peido contraposto; 

observo que o valor total de R$ 142,22 (cento e quarenta e dois reais e 

vinte e dois centavos), referente ao débito sub judice, é devido pela Parte 

Autora, motivo pelo qual deverá a mesma ser condenada ao pagamento de 

tal valor, devidamente atualizado. DISPOSITIVO: Isso posto, após a análise 

dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação 

supra: 1. OPINO por afastar todas as preliminares arguidas. 2. NO MÉRITO, 

OPINO por reconhecer a relação de consumo, e para determinar a 

inversão do ônus probatório em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC. 3. OPINO pela IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na 

inicial quanto à declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. 4. Em consequência, 

OPINO pela CONDENAÇÃO do Autor por litigância de má-fé, nos termos do 

art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% 

sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. 5. 

CONDENO o autor ao pedido Contraposto, a pagar ao requerido o valor de 

R$ 142,22 (cento e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), 

referente ao débito inadimplido, acrescidos de juros moratórios de 1% ao 

mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

vencimento do débito, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95; À 

consideração do Excelentíssimo Juíz de Direito do 6º Juizado para 

apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002345-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BORGES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C MEDIDA LIMINAR proposta por MARIA DO 

ESPIRITO SANTO SILVA BORGES CANABRAVA. em face do ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A*. Decido. DA 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO De início, a 

Ré irresigna-se quanto ao documento apresentado pelo Autor para 

comprovação de endereço, o qual encontra-se com endereço 

desatualizado e diferente. A indicação do endereço residencial e a cópia 

da procuração outorgada pelo autor são suficientes para preencher os 

requisitos nominados no artigo 282, II, e no artigo 38, do CPC. Hipótese em 

que prevalece a presunção de veracidade das informações prestadas e 

dos documentos juntados. Nesse peculiar, considerando a nova 

sistemática do direito processual civil, em especial a norma fundamental da 

boa fé preconizada no artigo 5º do CPC/15, e o princípio da primazia da 

decisão de mérito previsto no artigo 6º do aludido diploma legal, OPINO por 

indeferir o pedido de extinção do feito formulado pela Ré. À 

defesatempestiva, a Ré suscita preliminar de incompetência do juizado 

especial, OPINO por rejeitar a aludida preliminar, por não entendê-la 

necessária à formação do convencimento motivado do artigo 371 do 

CPC/15, posto que as provas existentes nos autos se mostram suficientes 

para a elucidação da questão. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida no artigo 336 do Código de Processo Civil, 

compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo 
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as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte autora 

afirma que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de restrição 

ao crédito pela reclamada R$ 427,17 (quatrocentos e vinte e sete reais e 

dezessete centavos), gerados em tese pelo contrato nº 

0000418178201805, ressaltando que “não reconhece os referidos 

débitos, data inclusão 14/05/2018”. No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte autora, são pendências financeiras 

referentes à UC cadastrada sob o nº 418178-0, situada na RUA 

PAINEIRAS BRANCAS 18 QD 25; Bairro: JD DOS IPES , CUIABÁ - MT, do 

qual aquele é titular; mormente pelas faturas de serviço contratado e que 

estão em aberto, conforme apresentado em defesa e que, por sua vez, 

não foram sequer impugnados. Oportunizada a conciliação as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. Logo, não 

impugnando a defesa, bem como os comprovantes apresentados pela 

reclamada, tais como no ano de 2017, efetuou parcelamento de débitos, 

bem como assinou TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, com cópia RG/CPF; 

assinatura similar ao documento indentidade; Histórico de consumo; telas 

sistêmicas que comprovam o cadastro da autora; não há que se falar em 

inexistência de débitos ou negativação indevida. RECURSO INOMINADO. 

NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E 

TELAS SISTEMICAS PELA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

ESPECÍFICA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA. 

RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE 

PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

AFASTADA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Se os documentos 

juntados com a contestação COMPROVAM a contratação dos serviços, 

deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há 

impugnação das provas. Constatada a inadimplência da consumidora, 

devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de 

direito e não constitui ato ilícito.De outro lado, não se verifica, na espécie, 

a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, 

razão pela qual o afastamento da condenação ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé, bem como de custas processuais e honorários 

advocatícios é medida impositiva. Recurso parcialmente provido. (N.U 

8010331-40.2016.8.11.0040, RECURSO INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, 

Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018) RECURSO 

INOMINADO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DE FATURAS DE CARTÃO DE 

CRÉDITO E TELAS SISTEMICAS PELA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA 

PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

AFASTADA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os documentos 

juntados com a contestação COMPROVAM a contratação dos serviços, 

deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há 

impugnação das provas. Constatada a inadimplência da consumidora, 

devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de 

direito e não constitui ato ilícito. De outro lado, não se verifica, na espécie, 

a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, 

razão pela qual o afastamento da condenação ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé, bem como de custas processuais e honorários 

advocatícios é medida impositiva. Recurso parcialmente provido. 

RECURSO INOMINADO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DE FATURAS DE CARTÃO 

DE CRÉDITO E TELAS SISTEMICAS PELA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA 

PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

AFASTADA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os documentos 

juntados com a contestação COMPROVAM a contratação dos serviços, 

deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há 

impugnação das provas. Constatada a inadimplência da consumidora, 

devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de 

direito e não constitui ato ilícito.De outro lado, não se verifica, na espécie, 

a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, 

razão pela qual o afastamento da condenação ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé, bem como de custas processuais e honorários 

advocatícios é medida impositiva. Recurso parcialmente provido. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva.. Em casos semelhantes, já aduziu a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E 

REPARAÇÃO DE DANOS. ENERGIA ELÉTRICA. PROVA DOS AUTOS QUE 

RETIRA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS E 

EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA POR DÉBITO 

EXISTENTE E EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71006963631. J. em 27 

Jul. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 30 Out. 2017.) Assim, os 

elementos probatórios constantes nos autos, demonstram a legitimidade 

da cobrança e da negativação, e indicam a existência e validade do débito 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Logo, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial, pois, as 

premissas dos autos forçam reconhecer que a existência de débito restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Logo, a Ré apresentou argumentos que 

desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pelo Autor. Por 

essas razões, não há que se falar em declaração de inexistência de 

débito, sequer indenização por danos morais, razão pela qual OPINO por 

julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Autor nesse sentido. 

Quanto ao pedido Contraposto ACOLHO parcialmente o pedido, no valor 

correspondente ao negativado no valor R$ 427,17 (Quatrocentos e vinte e 

sete reais e dezessete centavos); DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos 

observar, por fim, que resta clara a alteração dos fatos, já que o Autor 

tenta indicar a inexistência de vínculo e débito devidamente comprovados 

nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância de má-fé 

medida necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. 

DISPOSITIVO: ISSO POSTO, após a análise dos fatos pela ótica de ambas 

as partes, nos termos da fundamentação supra: 1. OPINO por afastar 

todas as preliminares arguidas. 2. NO MÉRITO, OPINO por reconhecer a 

relação de consumo, e para determinar a inversão do ônus probatório em 

favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 3. OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15. 4. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO 

do Autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do 

CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à 

causa, consoante art. 81, caput do CPC. 5. CONDENO o autor no pedido 

CONTRAPOSTO, a pagar o valor de R$ 427,17 (Quatrocentos e vinte e 

sete reais e dezessete centavos), ao requerido com sua devidas 

atualizações;; À consideração do Excelentíssimo Juíz de Direito do 6º 

Juizado para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010739-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010739-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDIVALDO DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA proposta por EDIVALDO DOS 

SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão parcial à parte autora. Afasto a 

preliminar de incompetência deste Juízo, tendo em vista que as provas 

carreadas aos autos são suficientes para o julgamento. A empresa 

requerida contestou, afirmando que no caso em tela, na ocasião da 

inspeção realizada não foi encontrada nenhuma irregularidade. Em que 

pesem os argumentos trazidos pela Reclamada, aliado ao fato de que a 

inexistiu anormalidade descrita, verifica-se que a cobrança buscada pela 

Requerida deve ser declarada inexistente, por inexistir prova cabal da 

culpa do consumidor pelo evento. Com isso, resta evidente a 

irregularidade das cobranças, uma vez que ocorreu o aumento excessivo 

sem qualquer justificativa nos meses de agosto e setembro. A parte 

Requerida entende que não praticou qualquer ato ilícito, pois a cobrança é 

relativa ao consumo registrado. Em que pese às alegações da promovida 

não comprovou o motivo da alteração em valor exorbitante quando 

comparado com os meses anteriores. A elevação do consumo de energia, 

sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos 

valores constantes da fatura para a média de consumo. Ademais, insta 

registrar que incumbe ao demandado comprovar, de forma robusta, a 

regularidade do aumento da cobrança, o que não restou demonstrado. 

Nesse sentido é o entendimento da turma recursal: EMENTA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO 

DE DEFESA REJEITADA –SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 

ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – REVISÃO E DANO MORAL – RECONHECIDOS – 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – 

VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE 

REVISÃO E ADEQUAÇÃO – CORTE DO SERVIÇO – FATURA IMPUGNADA 

– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Existindo nos autos provas 

suficientes ao deslinde da questão, desnecessária a realização de perícia, 

sendo acertado o julgamento antecipado da lide, em homenagem aos 

princípios da celeridade e economia processual. A elevação do consumo 

de água , sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a 

revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo . A 

interrupção no abastecimento do serviço essencial e a inscrição do nome 

do autor decorrente de faturas impugnadas administrativamente e com 

consumo abusivo enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. O 

valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em 

consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 

Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1005205-06.2017.8.11.0037, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

09/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019) Recurso Inominado nº.: 

1001739-51.2018.8.11.0010 Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara 

Recorrente(s): GERALDA MARTINS FURTADO Recorrido(s): MUNICIPIO DE 

JACIARA Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do 

Julgamento: 20/05/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA INDEVIDA DE 

VALORES – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

parte Recorrente relatou na inicial que as faturas dos meses de abril, maio, 

junho e julho de 2016 estão em valor acima da média, requerendo sua 

revisão A parte Recorrida em sua defesa, alegou que a cobrança é 

legítima. Pela análise dos documentos, verifica-se que não houve elevação 

nos meses posteriores as cobranças, não foi juntado comprovação de 

uma vistoria ou laudo, para demonstrar a validade de aumento tão 

considerável. Não havendo comprovação da irregularidade, ônus que lhe 

incumbia nos moldes dos artigos 6º, VIII, do CDC e 373, II, do NCPC, a 

cobrança ora contestada deve ser declarada inexigível. Recurso 

conhecido e parcialmente provido declarar a inexigibilidade do débito sub 

judice. (N.U 1001739-51.2018.8.11.0010, TURMA RECURSAL, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

20/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019) Ademais, a Requerida 

suspendeu o fornecimento de energia elétrica, motivo pelo qual, deve 

indenizar a parte Autora. Consigno, por oportuno, o entendimento da 

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE 

AFERIÇÃO DO MEDIDOR – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

IN RE IPSA – SERVIÇO DE CALL CENTER INADEQUADO E INEFICIENTE – 

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – 

RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – 

DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – COBRANÇA 

INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES 

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há 

elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor 

contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de realizar a 

aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº414/2010 

da ANEEL). Havendo prova da disparidade do consumo faturado com a 

média dos últimos ciclos e inexistindo prova do devido processo 

administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 

9001, a insistência da cobrança sem a necessária aferição do medidor, 

caracteriza ato ilícito. 2. O tempo excessivo despendido em ligações 

destinadas ao “call center”, em razão da ineficiência do serviço, é 

suficiente para a presunção do dano moral subjetivo (dano in re ipsa). 

Precedentes jurisprudenciais (APELAÇÃO CÍVEL - DÉCIMA PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL Nº 70040912214 – COMARCA DE SANTA MARIA – TJRS 

e Enunciado n. 1.6 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná). Precedentes desta Turma Recursal (Recursos Inominados ns. 

0 0 1 . 2 0 0 9 . 0 1 9 . 0 1 8 - 0  0 0 1 9 0 4 7 - 5 7 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 0 1 , 

0010012-71.2011.811.0013 e 0019037-47.2011.811.0001). O agir sem 

cercar-se das cautelas impõe ao fornecedor de serviço o ônus de arcar 

com os riscos de sua atividade empresarial. Trata-se de falha na 

prestação de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva 

(art. 14, do CDC). Presentes os requisitos necessários à caracterização 

do dever de indenizar resta inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado, especialmente porque o corte de energia irregular ocasiona 

dano passível de indenização, sendo o dano in re ipsa. Contudo, se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica, e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, a contribuição do autor para a ocorrência do 

evento danoso e outros elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 2.000,00 , quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: 

a) CONDENO a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00(dois mil reais) a 

título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data 
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(súmula 362 do STJ). b) Determino o refaturamento das contas de agosto 

e setembro de 2019 com base na média dos últimos 12 meses; c) Confirmo 

a tutela concedida; Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE 

SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007461-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

F.P.C. LOCACOES E DECORACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TELLES ARRAIS OAB - 238.981.789-00 (REPRESENTANTE)

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007461-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: F.P.C. LOCACOES E DECORACOES LTDA - ME 

REPRESENTANTE: FRANCISCO TELLES ARRAIS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, movido por J.L.F BARBOSA - 

ME,, em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.. Da incompetência do Juízo; A parte requerida arguiu a 

preliminar de incompetência do juízo, sob o argumento que o feito carece 

de prova pericial técnica para o seu deslinde. Todavia, nos autos se 

encontram encartados todos os documentos comprobatórios das 

alegações trazidas pela parte autora, aliado ao fato de que houve a 

substituição do medidor de energia elétrica, sendo, portanto, impossível a 

realização de prova pericial. Rejeito, pois, a preliminar suscitada. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão parcial à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida no artigo 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que possui a unidade consumidora n. 

6/333889-4. Registra que o demandado emitiu fatura no mês de julho de 

2019 no valor de R$ 10.456,31 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e seis 

reais e trinta e um centavos) e na quantia de R$ 16.043,94 (dezesseis mil, 

quarenta e três reais e noventa e quatro centavos). Ressalta que efetuou 

o parcelamento da dívida referente ao mês de julho de 2019. Aduz que a 

média de consumo de energia elétrica perfaz a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais).Requer, em tutela de urgência, a abstenção do corte de 

energia e de inclusão de seu nome do rol de mal pagadores ou a sua 

exclusão, caso tenha negativado. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da 

prova; Declaração da ilegalidade do parcelamento e do termo de confissão 

de dívida,; declaração de refaturamentos dos meses de julho e agosto, 

totalizados em R$ 26.500,25 (vinte e seis mil e quinhentos reais e vinte e 

cinco centavos),; A condenação da Ré ao pagamento dos danos morais 

por ameaça de corte indevido arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

(conforme protocolo 58912907) Condenando a promovida em R$ 6.434,28 

(seis mil quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos) título 

de repetição de indébito. A empresa requerida contestou, afirmando – 

preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial para 

apreciar e julgar o presente litígio face à necessidade de produção de 

prova pericial,– no mérito, De fato, a partir do mês de julho/2019 houve um 

aumento substancial nos valores pagos pela requerente, mas isso se 

deve porque ATÉ O PERÍODO EM QUESTÃO, A PARTE AUTORA PAGAVA 

MENOS DO QUE CONSUMIA, JÁ QUE O MEDIDOR APRESENTAVA UMA 

IRREGULARIDADE QUE LHE BENEFICIAVA, fazendo com que uma menor 

quantidade do produto consumido fosse registrada pelo aparelho. Aduz 

que no caso em tela, por ocasião de uma inspeção realizada na UC do 

autor, no dia 13/06/2019, verificou a concessionária que O SISTEMA DE 

MEDIÇÃO HAVIA SIDO ADULTERADO, APRESENTANDO 

IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO, O QUE FAZIA COM QUE UMA 

PARTE DO PRODUTO CONSUMIDO NÃO FOSSE REGISTRADA PELO 

APARELHO. Assevera que após substituição do equipamento e com a 

regularização da unidade consumidora, o equipamento passou a registrar 

o real consumo havido no imóvel, de maneira que as cobranças levadas a 

efeito pela Energisa a partir de junho/2019 são totalmente devidas. Ocorre 

que nada houve de ilegal na cobrança levada a efeito pela energisa. 

concordando ou não a parte requerente, o fato é que houve consumo de 

energia no imóvel, não havendo possibilidade de ser isentada do 

pagamento das contas, ao final pleiteia improcedência;. Pois bem. No caso 

dos autos, os documentos juntados com a defesa demonstram que foi 

realizada vistoria pela concessionária de energia recorrente, todavia, 

referido procedimento não obedeceu ao disposto pela agência reguladora. 

Não consta no relatório de inspeção a assinatura do titular da UC ou seu 

responsável. Ainda, verifico que não há qualquer documento que 

demonstre a notificação prévia para comparecimento ao ato de inspeção. 

Destarte, não há como reconhecer a legitimidade da apontada 

irregularidade, visto que a parte requerida agiu em desacordo com as 

normas que regem o procedimento por ela adotado. Verifica-se que as 

faturas acostadas ao feito demonstram que a disparidade entre as faturas 

dos meses de julho e agosto de 2019 em relação ao período anterior. 

Ademais, a parte negou o consumo de energia elétrica, tendo inclusive 

solicitado a revisão, assim, resta evidente que se trata de prova negativa, 

sendo incabível atribuir a parte o ônus de comprovar a irregularidade das 

cobranças. Assim, razão assiste ao autor quanto ao reconhecer a 

ilegitimidade da cobrança realizada a título de RECUPERAÇÃO de 

CONSUMO. Verifica-se que tanto a inspeção realizada no medidor, quanto 

o cálculo efetuado para quantificar um eventual CONSUMO indevido pela 

parte promovente foram feitos de forma unilateral pela ENERGISA, 

utilizando-se de fórmulas e métodos que se mostram desconhecidos pela 

pessoa leiga. Em desconformidade com disposto Resolução Aneel 

nº414/2010;: No entanto, para se apurar o valor devido, visando à 

regularização da cobrança instituída em razão de supostas irregularidades 

encontradas em medidor, a Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que 

estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê 

a instauração de regular processo administrativo (art. 137), ipsis literis: 

"Art. 137. A distribuidora deve realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição 

dos medidores e demais equipamentos de medição, solicitada pelo 

consumidor. § 1.º A distribuidora pode agendar com o consumidor no 

momento da solicitação ou informar, com antecedência mínima de 3 (três) 

dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da aferição, 

de modo a possibilitar o seu acompanhamento pelo consumidor. § 2.º A 

distribuidora deve entregar ao consumidor o relatório de aferição, 

informando os dados do padrão de medição utilizado, as variações 

verificadas, os limites admissíveis, a conclusão final e os esclarecimentos 

quanto à possibilidade de solicitação de aferição junto ao órgão 

metrológico. § 3.º O consumidor pode, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contado a partir do recebimento da comunicação do resultado da 

distribuidora, solicitar posterior aferição do equipamento de medição pelo 

órgão metrológico, devendo a distribuidora informar previamente ao 
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consumidor os custos de frete e de aferição e os prazos relacionados, 

vedada a cobrança de demais custos. § 4.º Caso as variações excedam 

os limites percentuais admissíveis estabelecidos na legislação metrológica 

vigente, os custos devem ser assumidos pela distribuidora, e, caso 

contrário, pelo consumidor. § 5.º Quando não for efetuada a aferição no 

local da unidade consumidora pela distribuidora, esta deve acondicionar o 

equipamento de medição em invólucro específico, a ser lacrado no ato de 

retirada, e encaminhá-lo por meio de transporte adequado para aferição 

em laboratório, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao 

consumidor. § 6.º No caso do § 5º, a aferição do equipamento de medição 

deve ser realizada em local, data e hora, informados com pelo menos 10 

(dez) dias de antecedência ao consumidor, para que este possa, caso 

deseje, acompanhar pessoalmente ou por meio de representante legal. § 

7.º A aferição do equipamento de medição pode ser realizada pela Rede 

de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde 

que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados 

conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter 

certificação na norma ABNT NBR ISO 9001. § 8.º O consumidor pode 

solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma 

única vez, novo agendamento para realização da aferição do equipamento 

de medição. § 9.º Caso o consumidor não compareça na data previamente 

informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio, devendo 

enviar ao consumidor, em até 30 (trinta) dias, o relatório de aferição. § 10. 

A distribuidora não deve cobrar a título de custo de frete de que trata o § 

3º valor superior ao cobrado pela Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos na modalidade “PAC”. § 11 Os prazos para encaminhamento do 

relatório de aferição ao consumidor ficam suspensos quando a aferição 

for realizada por órgão metrológico, continuando a ser computados após o 

recebimento do relatório pela distribuidora.”. Quanto aos danos morais 

fixados em razão da suspensão do serviço de energia, é entendimento 

firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça que quando o corte é motivado 

pela cobrança de fatura emitida por alegada irregularidade no medidor, a 

prática se mostra abusiva. A suspensão do serviço essencial por débitos 

pretéritos é causa passível de indenização por danos morais.A título 

exemplificativo, transcrevo as seguintes ementas: ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. 

COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. 

PRECEDENTES STJ. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no 

sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

RECUPERAÇÃO de CONSUMO, em face da existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Precedentes STJ. 2. 

"A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre 

concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento 

de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é 

consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor" (AgRg no AREsp 468.064/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OG 

FERNANDES, DJe 7/4/2014). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no 

REsp 1351546/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 07/05/2014) (negritei) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO 

ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a 

controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade, razão pela qual não há que se falar em 

violação ao art. 535 do CPC. 2. Esta Corte Superior pacificou o 

entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o 

fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou 

energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do 

CONSUMO, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de 

débitos antigos. 3. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço 

dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral 

nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato 

praticado. 4. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A desprovido." 

(AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 8/5/2014.) 

(negritei)Destarte, reconhecido o ilícito praticado pela concessionária de 

energia recorrida, não há como afastar o dever de indenizar. Vale 

salientar que é essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo 

acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o 

acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena 

de apuração unilateral e inquisitória do suposto ilícito. É cediço que o 

contraditório e a ampla defesa devem permear não só o processo 

jurisdicional, como também os procedimentos administrativos e privados. 

Tal comprovação, consideradas as peculiaridades do caso, está a cargo 

da concessionária, em decorrência da aplicação das normas 

consumeristas, pois referido diploma consagrou expressamente o direito 

do consumidor à racionalização e à melhoria dos serviços públicos (art. 

4.º VII, do CDC). A Lei n.º 8.987/95, que dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos, consagra, 

expressamente, a aplicação da Lei nº 8.078/90 aos serviços públicos: 

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – INSPEÇÃO REALIZADA 

UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – FATURA ILEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO.A responsabilidade do fabricante e do 

fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor.Inexistindo laudo elaborado por órgão 

oficial (INMETRO) ou mesmo a realização de TOI com respeito às 

formalidades legais, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da 

fatura de RECUPERAÇÃO de CONSUMO, sendo acertada a sentença que 

declarou a inexigibilidade da referida fatura.Sentença mantida.Recurso 

desprovido.(N.U 1004950-05.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no 

DJE 01/08/2019) A par dessas premissas, tenho que a documentação 

apresentada pela concessionária é insuficiente a embasar a cobrança 

exacerbada, como questionado pela parte autora, mormente porque a 

concessionária sequer mencionou na contestação a existência de 

procedimento bilateral regular apto a apurar o suposto faturamento a 

menor, bem como não há nos autos a comprovação, por meio de laudo 

técnico, ou qualquer suporte fotográfico ou prova de que havia alguma 

irregularidade na Unidade Consumidora ou no relógio medidor da parte 

autora. Em outras palavras, que tenha possibilitado ao consumidor o direito 

de defesa e de acompanhamento da aferição, da qual não há qualquer 

laudo. Em que pese os termos ;TOI;Fotos; produzida pela parte promovida, 

notadamente quanto à existência de irregularidade no sistema de medição, 

entendo que não restou comprovada a ocorrência de fraude e nem a 

culpa da parte autora na suposta irregularidade, especialmente pela falta 

de juntada de perícia elaborada por órgão oficial, no caso o INMETRO e 

mesmo porque sequer houve a realização de TOI com respeito às 

formalidades legais. A inspeção realizada foi produzida de forma 

unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que assinado por 

terceiro estranho à lide, razão pela qual não pode ser aceita como meio de 

prova, mesmo porque a regulamentação exige a realização de TOI com 

respeito às formalidades legais, o que não ocorreu. Assim, entendo o ato 

ilícito na emissão de fatura de RECUPERAÇÃO, por fraude, sem a 

competente prova, no caso, o laudo elaborado pelo INMETRO ou por 

laboratório acreditado por este, bem como TOI com respeito às 

formalidades legais.Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

ANULAÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO - CEMIG - VIOLAÇÃO DO 

MEDIDOR - ANÁLISE UNILATERAL PELA CEMIG - INOBSERVÂNCIA DO 

PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº414/2010 DA ANEEL - 

AUSÊNCIA DE FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DE TER O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - 

COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO - SENTENÇA MANTIDA. A aplicação 

do art. 72 da Resolução nº456/2000 da ANEEL depende, pela própria 

redação do preceito normativo, de matéria probatória. Assim é que, para 

aplicá-lo, tem de haver comprovação de faturamento inferior ao correto, 

ou não ter havido qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise 

dos históricos de consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do 

medidor, isoladamente considerada, constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade, o que justifica a manutenção da sentença, que 

declarou indevida a cobrança realizada pela CEMIG. Ademais, refoge aos 

ditames do Estado Democrático de Direito que empresa concessionária 

prestadora de serviços públicos, depois de constatar uma irregularidade 
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no aparelho medidor do consumo de energia elétrica e retirá-lo para 

análise técnica unilateral, possa simplesmente comunicar ao usuário a 

existência de diferença a maior apurada, sem comprovação dos fatos 

necessários à constatação da irregularidade e, em especial, sem 

observância do devido processo legal. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0145.11.054670-5/001 - Rel. Des. Geraldo Augusto - Pub. em 

31/10/2013). CEMIG - IRREGULARIDADE APURADA POR VIOLAÇÃO DO 

SELO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA OU JUDICIAL - 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR - NÃO OBSERVÂNCIA 

DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - ANULAÇÃO DA COBRANÇA. - A cobrança de valores 

referentes a um erro na medição devido à violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica deve ser acompanhada de comprovação do 

prejuízo da prestadora através de regular procedimento administrativo 

seguido de perícia técnica. A mera violação do lacre de segurança não 

tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia para ser comprovada, sob pena 

de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Se não 

observado o escorreito procedimento para apuração do débito decorrente 

de irregularidade constatada na via administrativa, descabida a 

interrupção do fornecimento em virtude de débito passado, mormente se o 

usuário está cumprindo com os pagamentos pelo fornecimento de energia, 

sendo ainda indevida a cobrança na forma de cálculo prevista para o caso 

de fraude. (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0701.09.264731-5/001 - Relª. 

Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Pub. em 29/04/2011). 

Considero, portanto, que restou caracterizado cerceamento à defesa da 

parte autora, ainda em sede administrativa, haja vista que não há nos 

autos elementos para se concluir que o procedimento da ENERGISA se 

pautou nos limites das normas que regem a espécie para a consumação 

da cobrança do montante apurado, tanto no que se refere à constatação 

de obstáculo diante do medidor, quanto à apuração final do quantum do 

débito. E se houve fraude no ramal, esta deveria ser atestada por meio de 

um laudo pericial do IMPEM/IMETRO, o que não ficou caracterizado. É a 

empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato 

danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte 

consumidora, o que não verifico nos presentes autos, pois ela é quem 

dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 

alegações. Frise-se, que a responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva da 

consumidora ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não 

tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante. Assim, uma 

vez que não há prova suficiente que demonstre a legalidade da cobrança, 

ou da contribuição específica da Autora para tal, OPINO pela declaração 

de refaturamentos dos MESES DE JULHO E AGOSTO, totalizados em R$ 

26.500,25 (vinte e seis mil e quinhentos reais e vinte e cinco centavos), 

sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cobrança efetuada. 

E, não tendo a Ré demonstrado a observância do devido processo 

administrativo, OPINO por Condenando a promovida em R$ 6.434,28 (seis 

mil quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), a título de 

repetição de indébito; DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Quanto ao dano 

moral, tem-se que o mesmo representa uma “lesão a um interesse que 

visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade ou nos atributos da pessoa” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 

645.). Por conseguinte, vislumbra-se descabida a cobrança de valores 

referentes a acerto de faturamento, porquanto a suposta irregularidade 

dos selos de calibração do aparelho, por si só, não pode imputar 

presunção de subfaturamento, em prejuízo da unidade 

consumidora.Consigno, por oportuno, o entendimento da Turma Recursal 

do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

CANCELAMENTO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

– ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - 

AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS 

PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS 

NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE 

ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA NO POSTE DA 

DISTRIBUIDORA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO 

CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – DANO 

MORAL CONFIGURADO - VALOR MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL – 

TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA PROLAÇÃO 

DA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não se mostra lícita a cobrança de 

fatura decorrente da diferença do CONSUMO de energia elétrica, quando 

constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a 

responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco 

cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 

414/2010 da ANEEL.“A responsabilidade por DANOS causados aos 

equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, 

salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. 

(Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo 

único)Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em 

patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a 

de compensar o DANO ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.Em se 

tratando de indenização por DANOS MORAIS decorrente de 

responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da 

citação.(N.U 0036257-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) 

Todavia, conquanto o dano moral resulte configurado, porque a 

suspensão da energia em razão da emissão de fatura eventual é ilegítima, 

o consumidor, de alguma forma se beneficiou de energia consumida e não 

registrada, em quantidade não apurada corretamente, a indenização deve 

ser fixada em valor moderado. Destarte, reconhecido o ilícito praticado 

pela concessionária de energia recorrida, não há como afastar o dever de 

indenizar. Todavia, conquanto o DANO MORAL resulte configurado, 

porque o Protesto em decorrência de valor em razão da emissão de fatura 

eventual é ilegítima, o consumidor, de alguma forma se beneficiou de 

energia consumida e não registrada, em quantidade não apurada 

corretamente, fazendo jus a baixa de protesto. Por fim, Dessa forma, com 

base nas argumentações acima expostas, e levando em consideração as 

questões fáticas, que ultrapassam a esfera do razoável, OPINO por 

condenar a Ré à pagar ao Autor, à título de indenização por danos morais, 

o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em sede de defesa, a requerida 

formulou pedido contraposto a fim de que fosse determinado ao autor o 

pagamento do valor referente ao débito constante na vestibular, já que tal 

débito referia-se ao objeto da lide. Porém, não tem cabimento o referido 

pedido contraposto, em razão do débito ter sido considerado inexigível. 

DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida no pedido inicial apenas para o fim de DECLARAR 

refaturamento dos MESES DE JULHO E AGOSTO, totalizados em R$ 

26.500,25 (vinte e seis mil e quinhentos reais e vinte e cinco centavos); 

OPINO por reconhecer os danos morais, e condenar a Ré à ressarci-los, 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o seu arbitramento, conforme Súmula 

362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

I, CPC. ACOLHO pedido e CONDENO a promovida em R$ 6.434,28 (seis mil 

quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), a título de 

repetição de indébito; RATIFICO a liminar concedida anteriormente; 

AFASTO as preliminares arguidas pela requerida; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S 

E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 

e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1010454-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010454-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DOUGLAS APARECIDO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc DANOS 

MORAIS proposta por DOUGLAS APARECIDO DA SILVA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DAS 

PRELIMINARES: Deixo de acolher a preliminar de prescrição, em que pese 

as negativações discutidas pela parte autora nestes autos foram incluídas 

pela Concessionária requerida em 12/05/2016; tendo em vista que, embora 

o prazo prescricional seja trienal, conforme alegado pela parte reclamada, 

é certo que seu termo inicial começa a contar da data da ciência 

inequívoca da ofensa, o que nos autos restou demonstrado pela data 

constante do extrato de negativação trazido com a inicial, qual seja, 

23/09/2019, portanto, não havendo que se falar em prescrição. De início, 

tem-se que a Ré manifesta-se acerca do comprovante de endereço 

juntado à inicial. Observa-se que o mesmo, claramente, refere-se ao 

endereço da genitora do Autor, razão pela qual OPINO por aceita-los para 

todos os fins processuais, principalmente considerando o princípio da boa 

fé, preconizado no artigo 5º do CPC/15. Quanto a preliminar de 

Incompetencia territorial, posto autor colacionar comprovante de endereço 

em nome de terceiro; AFASTO pedido arguido, visto que se tratam de 

contratos distintos. Quanto a preliminar de Litispendência, a existência de 

ação idêntica a esta com as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma 

causa de pedir, tramitando perante a 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

CUIABÁ, sob os autos n. 1010458-15.2019.8.11.0001; Compulsando o 

processo destacado em preliminar; observo tratar-se das mesmas partes, 

porém objeto é diferente (Negativação valor R$ 218,61 (duzentos e 

dezoito reais e sessenta e um centavos), contrato n. º 

0002506765201605, com data de inclusão em 12/05/2016. Totalmente 

distinto da causa de pedir neste autos; Razão pela qual REJEITO pedido 

arguido; DA CONEXÃO; Alega a requerida que as duas ações dizem 

respeito a mesma cobrança indevida, e a inserção do nome do Requerente 

nos cadastros de proteção ao crédito, assim devam ser julgadas em 

conjunto. Observo, que no caso em tela não há que se falar conexão, pois 

as partes e valores são diferentes, bem como os contratos, por esse 

motivo as ações devem ser julgadas separadamente. No mais, não há o 

que dizer de decisões conflitantes e contraditórias diante do mesmo 

conjunto fático, pois o pedido é diverso para cada demanda; DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Sem preliminares a serem 

enfrentadas. Analisando a questão discutida nos autos, verifico que não 

há necessidade de produção de provas em audiência de instrução, uma 

vez que trata-se de prova meramente documental, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. 

Autora afirma desconhecer a origem do suposto débito, incluído junto aos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Requerido no valor R$ 344,56 

(trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), 

referente à um suposto contrato n. º 0000419228201602, com data de 

inclusão em 30/03/2016., decorrente de suposto débito. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. Em defesa tempestiva, a Ré pontua que os valores cobrados 

representavam cobranças regulares, e que os débitos alegados 

desconhecidos pelo autor são pendências financeiras referentes à UC 

cadastrada sob o nº 2506765-3, situada na RUA OTIS SILVESTRE 9 QD 27 

BAIRRO: JD DOS IPES ZONA: LOCAL: CUIABA III , CUIABÁ - MT, Que a 

cobrança e a negativação efetuadas pela Energisa estão corretas. 

Ressalta que, apesar da parte autora alegar que desconhece os débitos, 

pois não teria relação contratual com a requerida, HÁ FATURA(S) 

PENDENTE(S) NA à UC UC 2506765-3. Impugnação apresentada., autor 

rechaça a contestação, pugnando que demandado não comprovou 

relação jurídica, origem do débito negativado, colacionando apenas telas 

sistêmicas ; DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO Cumpre-nos ressaltar que a presente contenda versa 

acerca de relação de consumo, nos moldes dos artigos 2º e 3º do CDC, 

estando patente a hipossuficiência da Autora, uma vez que a Ré está mais 

apta a provar a regularidade de suas atitudes, razão pela qual o i. 

Magistrado já concedeu a inversão do ônus da prova, à oportunidade em 

que se analisou a liminar, o que OPINO por ratificar, nesta ocasião, 

consoante autorizado pelo artigo 6º, VIII do CDC, justamente para 

proporcionar equilíbrio à relação processual. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Para a responsabilização civil da Ré, faz-se 

necessário a presença de três requisitos: ato ilícito, dano indenizável e 

nexo causal entre eles. Inobstante à inversão do ônus probatório, cabia à 

Ré demonstrar fatos que viessem a desconstituir, modificar ou extinguir o 

direito da Autora. Apesar da Ré asseverar a legitimidade das cobranças, 

fundamentando-as no exercício regular de direito, trouxe apenas provas 

frágeis, que não são hábeis à legitimar os valores cobrados. Pois bem. 

Compulsando os autos e o histórico de consumo trazido pela requerida, 

em que pese em nome do autor; apresenta endereço distinto do 

apresentado pelo autor; bem como não comprova origem do débito 

negativado; Os contratos numerados no extrato negativação não 

coincidem com faturas apresentadas pelo requerido; A reclamada também 

não trouxe aos autos elemento probatório imprescindível; o CONTRATO 

ENTRE AS PARTES relacionado ao período do lançamento dos débitos, 

que possa comprovar algum vínculo entre o Requerente e a ENERGISA. 

razão pela qual não há como acolher a verossimilhança das alegações da 

requerida Ademais, observa-se que a requerida não traz contrato 

assinado, ou documento pessoal da autora, afim de elidir os argumentos 

trazidos aos autos; não havendo como comprovar os aludidos débitos 

pela autora; Dessa feita, evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. Restou incontroverso as negativações pela 

reclamada nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 344,56 

(trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), com 

data de inclusão em 30/03/2016. Ou seja configurando ato ilícito, nos 

termos do artigo 186 do C.C., pois a postura da Ré representa falhas na 

prestação dos serviços, na medida em que efetua negativações pela 

reclamada nos órgãos de proteção ao crédito, sem propiciar a segurança 

do efetivamente consumido, comportamento que viola os preceitos 

basilares da relação de consumo, em especial o artigo 6º, VI, X, bem como 

à transparência precípua da politica nacional da relação de consumo. Em 

casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: No caso em tela, a 

Ré não demonstrou qualquer suporte à consumidora, seja com a 

prestação de informações claras e precisas. Pelo contrário, viu-se que a 

as cobranças continuaram em nome da autora, ensejando seus dados 

SPC/SERASA, tornando incontroversa a ilicitude de seus atos. Pois bem. 

Consigno que as reclamadas apresentaram uma única defesa, cuja peça 

contestatória encontra-se incompleta, tendo em vista a ausência de 

laudas, bem como a tese conclusiva, além disso, não há nos autos a 

juntada de qualquer documento apto a comprovar suas frágeis alegações. 

O que significa dizer que as mesmas não lograram êxito em demonstrar 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, 

ônus que lhes incumbia por força do art. 333, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Assim, considerando a inexistência de elementos probatórios que 

afastem o direito da parte autora e, havendo verossimilhança em suas 

alegações, a procedência da ação é medida que se impõe. Assim, OPINO 

por reconhecer o ato ilícito perpetrado pela Ré, nos termos do artigo 186 

do C.C., posto que a conduta da Ré violou, flagrantemente, os preceitos 

basilares do direito da consumidora, em especial o direito à informação, e 

à prestação de um serviço adequado e contínuo, consoante se vê nos 

artigos 6º, III, VI e X, bem como violou a própria Resolução 414/10 da 

ANEEL. A aludida resolução deixa claro, no artigo 140, que a distribuidora 

é responsável pela prestação de serviço adequado, aos seus 

consumidores, bem como pelas informações necessárias à defesa de 

interesses, o que não se viu no caso em tela. Isso porque a Ré não 

demonstrou as reais razões para que não houvesse continuidade da 

prestação do serviço, sequer demonstrou ter atendido a consumidora com 

a qualidade exigida. Dessa feita, entendo que a Ré não cumpriu o seu 

ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. Assim, entendo presente o 

nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito 
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entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), posto 

que, não fosse a interrupção da energia, sem explicações plausíveis à 

consumidora, por dívida paga, sequer atendimento qualitativo ou suporte, 

os danos não teriam se configurado. Consequentemente, para fins de 

efetividade da prestação jurisdicional, e preservação do direito de ambas 

as partes, OPINO por declarar abusivas e inconsistentes as faturas acima 

mencionadas, determinando as suas exclusão em nome da autora, sob 

pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 300,00 (trezentos reais). 

DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Nos casos de ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. O artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos 

mostra que o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A Ré, por se tratar de 

prestadora de serviço público, com base na teoria do risco administrativo, 

responde objetivamente pelos danos que vier a causar a terceiros durante 

a prestação do serviço concedido, por força do artigo 37, § 6º, da CF/88, 

e, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva da 

consumidora, o que aqui não se verifica. Sob esse contexto, no tocante à 

indenização por danos morais, não se pode deixar de reconhecer que o 

sofrimento advindo da ineficácia da prestação dos serviços de energia 

elétrica pela Ré, bem como pelo atendimento deficiente à consumidora, 

com a privação injustificada de serviço essencial, são fatos que 

indubitavelmente ultrapassam a seara do mero desconforto, configurando 

efetiva lesão à personalidade. Em casos semelhantes, tem decidido a 

recente jurisprudência pátria: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA Turma Recursal ÚnicaRecurso 

Cível nº 0017169-63.2013.811.0001Sexto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MTRecorrentes: Diomara Aparecida Rocha e Oi Móvel 

S.A.Recorr idos:  Oi  Móvel  S.A. e Diomara Aparecida 

RochaEMENTARECURSOS INOMINADOS. COBRANÇA INDEVIDA. MULTA 

DE FIDELIZAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. 

RECURSO DA PARTE REQUERENTE NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE 

REQUERIDA INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.Cobrança indevida com 

ameaça de inclusão dos dados do CONSUMIDOR nos cadastros restritivos 

de crédito. Dano moral configurado.Para a fixação de indenização por 

danos morais, deve o magistrado levar em conta as condições pessoais 

das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa 

da parte requerida para a ocorrência do evento, não havendo justificativa 

para a majoração do quantum arbitrado quando observados os critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.A indenização fixada em R$ 2.000,00 

(cinco mil reais), se mostra razoável para o caso em referência, 

notadamente por não se tratar de cobrança indevida reiterada.Não 

comporta conhecimento o recurso intempestivo.“É cabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do 

recurso inominado” (Enunciado 122 do FONAJE).Sentença mantida. 

Consequentemente, RECONHEÇO o dano moral in re ipsa, sendo o nexo 

causal necessário o próprio desgaste da Autora com a interrupção 

contínua e imotivada do fornecimento da energia. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral, à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo à título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido, proporcionando um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na 

causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, a fragilidade 

da defesa, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, evitando a reiteração da conduta no mercado de consumo. 

DISPOSITIVO: ANTE AO EXPOSTO E por tudo que dos autos consta, após 

analisar a versão fática e probatória apresentada por ambas as partes, , 

1. AFASTO as preliminares arguidas pela requerida. 2. OPINO por 

reconhecer a relação de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do CDC, e 

por ratificar a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos 

do artigo 6º, VIII. 3. Após a analise da versão fática e probatória de ambas 

as partes, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no 

art.487, I do Código de Processo Civil, para, CONDENAR a Ré que proceda 

exclusão dos valores cobrados nesse período DECLARANDO 

INEXISTENTE A DÍVIDA aqui discutida nestes autos referente valor de R$ 

344,56 (trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), 

com data de inclusão em 30/03/2016. 4. Quanto aos DANOS MORAIS, 

opino pela sua procedência parcial , que aliado os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), que 

deverão ser corrigidos apartir do ato danoso; Sem custas e honorários 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). À apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do 6º Juizado para análise e homologação, conforme o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N 

T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011901-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL RAMOS DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO(A))

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011901-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSUEL RAMOS DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos. Trata-se AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA 

DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSUEL 

RAMOS DA SILVA JUNIOR em face de ITAU UNIBANCO S/A RELATÓRIO O 

autor afirma que não possui qualquer relação jurídica. Contudo, vem 

sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa reclamada, referente 

ao débito valor R$ R$ 223,54 (duzentos e vinte e três reais e cinquenta e 

quatro centavos), data de 26/07/2016; o que resultou na indevida inserção 

de seu nome no cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC, 

apontado pela requerida, nos órgãos de proteção ao crédito. O requerido 

apresentou contestação arguindo, o débito contestado é devido por 

decorrer do inadimplemento da parte Autora quanto ao pagamento da 

utilização dos serviços efetivamente prestados pela Ré ; parte autora é 

titular da conta corrente n.º 04635-5, da agência 1689,e pactuou junto a 

instituição financeira o seguinte contrato abaixo assinalado:– n.º 

490743879 – Sob Medida, firmado em 03/11/2015 em 06 parcelas de R$ 

129,87 (cento evinte e nove reais e oitenta e sete centavos), cada, no 

importe de R$ 648,91 (seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e um 

centavos); Aduz que referida operação de crédito renegociou o contrato 

de Aditamento à Depositante n.°168900046355, origem do 

refinanciamento; Assevera que a quantia referente a operação 

n.º490743879 fora devidamente coloca à disposição da parte Autora 

mediante crédito em sua conta corrente; Menciona, legítima a negativação 

dos dados da parte Autora, tendo em vista sua inadimplência perante o 

pagamento de sua dívida, ressalta atrasos referente a operação n.º 

490743879, a parte Autora encontra – se inadimplente desde 11/04/2016; 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 864 de 1000



Houve a audiência de conciliação, sem acordo entre as partes. É o breve 

Relato. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato que o 

objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a 

produção de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da 

demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Superadas essas nuances, verifico que se encontra apto para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de 

instrução, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. O requerente pleiteia pela 

inversão do ônus da prova. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes (Telefonia) é de natureza consumerista, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados, pelos quais vislumbro nos presentes autos. No caso, 

verifico que a hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, 

pois o demandado possui conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes 

Posto isso, defiro a inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. DO MÉRITO Analisando o processo, verifico que se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, uma vez que o ponto controvertido da presente seria 

facilmente esclarecido com a juntada do contrato e da fatura respectiva 

comprovante do débito. Nota-se que o Autor apenas afirma a regularidade 

dos débitos, contudo deixou de comprovar o fato. Nesse passo, 

mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: allegare 

nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o 

alegado, é a mesma coisa). É inafastável a conclusão de que o requerido 

não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de 

Processo Civil. Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a 

condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: 

Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Assim, os elementos 

probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança 

e da negativação; ou seja a requerida não trouxe aos autos contrato; 

notificação ou qualquer outro documento que comprovasse origem da 

inadimplência do autor; A reclamada limitou-se a juntar TELAS 

SISTÊMICAS, expedidas de forma unilateral, que não possuem o condão 

de comprovar a veracidade dos fatos alegados. O ônus de provar acerca 

da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor é da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração de 

inexistência de débito atribuído à parte promovente, é medida que se 

impõe. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES 

DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE 

AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA 

PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA 

EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM 

CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de TELA SISTÊMICA 

colacionada e a cópia de faturas, não são provas suficientes para atestar 

a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade 

do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções 

efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível 

de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração 

a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido. (N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) 

Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima 

pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier 

oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento humano 

que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à 

reputação da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, ante a demonstração de protesto no cadastro de inadimplentes 

em nome autor; tenho como razoável o valor R$ 3.000,00 (Três mil reais), 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda 

como punição à parte Reclamada. REJEITO aplicação súmula 385 STJ, 

posto a restrição não ser pré-existente ao débito aqui discutido; 

DISPOSITIVO: ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial para DECLARAR 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO aqui discutido: A) Determinar que a reclamada, 

proceda, no prazo máximo de 05 (dias), A CONTAR DO TRÂNSITO EM 

JULGADO DA SENTENÇA, o CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES NO 

CADASTRO DE MAUS PAGADORES, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais); B) CONDENAR a reclamada, a pagar a título de DANOS MORAIS à 

parte autora o valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), forte nos artigos no 

art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção 

monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do 

STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento”); C) REJEITO todas as 

preliminares arguidas pela requerida,; Deixo de condenar a parte 
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reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado 

para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011220-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIHGE ROSELLE RONDON PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011220-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEIHGE ROSELLE RONDON PEREIRA REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS proposta por LEIGHE 

ROSELLE RONDON PEREIRA em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S/A. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida no artigo 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Sustenta o autor que adquiriu passagens aéreas para viajar com a 

companhia aérea AZUL, percorrendo o trecho de Rio de Janeiro a Cuiabá. 

Segue alegando que seu voo foi alterado unilateralmente, além de não 

receber o assento com espaço diferenciado, como pago em passagem. , a 

parte autora postula indenização moral e material.. Entretanto, o Autor 

relata problemas da Requerida somente disponibilizaram espaço azul 

durante o trecho de Santos Dumont a Viracopos, no trecho de Viracopos 

à Cuiabá se dispuseram de poltrona normal o requerente pagou à mais 

pelo conforto da poltrona espaço azul e não obteve. Tendo assim a autora 

e seu marido ir em poltronas separadas e sem o espaço azul. De outro 

lado, em contestação, a parte Reclamada alega que houve alteração na 

malha aérea, constatou-se que, em 11.05.2019, a parte autora emitiu a 

reserva RDTI5Z para empreender o trecho. Neste sentido, A AZUL 

cumpriu com seu papel e informou o passageiro no momento que houve a 

alteração na malha aérea, tendo tempo o suficiente para realizar a 

alteração como melhor lhe convém, sem qualquer custo. Porém, verifico 

que a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade das 

alegações e documentos juntados na inicial. Pois bem; Destaco que a 

parte promovente comprovou aquisição das passagens, em especial a 

alteração do voo do horário de volta, e também que foi realocada em voo 

no dia seguinte, cujo ônus lhe competia, nos termos do artigo 333 inciso I 

do CPC. A reclamada, apesar de não negar a relação jurídica, afirma que o 

voo foi alterado a critério exclusivo da empresa aérea, e que, a par disso, 

enviou e-mail a reclamante com uma semana de antecedência, pugnando 

pela culpa exclusiva da vítima. A tese levantada pela parte promovida não 

merece amparo, pois, em que pese ter comprovado o envio do e-mail, é 

certo que no mesmo consta a informação de que a parte promovente 

deveria entrar em contato para remarcar a passagem. Ora, se o cliente 

não entrou em contato, deveria a parte promovida tentar contato por outro 

meio idôneo, como um telefonema, pois sempre há o risco do cliente não 

ler o e-mail, mas quedou-se inerte. Portanto, deve responder pelos danos 

causados a consumidora, que advieram exclusivamente de sua conduta 

negligente, nos termos do artigo 14 e 19 do CDC. Restou incotroverso a 

alteração no vôo de volta da autora de RJ/CBA, bem como pelos vauchers 

a troca de assento não disponibilizada, tido como espaço azul, o que 

caracterizou a falha na prestação do serviços; Aliado ao fato de que 

autora comprova ter doado sangue, via atestado médico, o que somados a 

angústia do seu horário ser remarcado, impossibilitando de chegar em 

Cuiabá, na hora inicialmente contratada companhia áerea Azul; Assim, o 

dano moral decorrente do atraso do voo é presumido, e a 

responsabilidade é do causador, pelo desconforto, aflição e transtornos 

causados ao passageiro que arcou com o pagamento daquele serviço, 

prestado de forma defeituosa. Nesse mesmo sentido corrobora a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL, DE SÃO PAULO 

PARA PORTO ALEGRE. ATRASO NO VOO POR PERÍODO SUPERIOR A 

QUATRO HORAS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA 

NA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÕES AOS PASSAGEIROS. DESCASO PARA COM O 

CONSUMIDOR, DIANTE DA FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

PARA R$ 4.000,00, A FIM DE ADEQUÁ-LO AOS PARÂMETROS 

UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS. READEQUAÇÃO DOS 

MARCOS INICIAIS DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS 

MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível 

Nº 71005819743, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 16/12/2015) 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – 

REALOCAÇÃO DA CONSUMIDORA EM OUTRO VOO SEM AVISO PRÉVIO 

– NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO CANCELAMENTO DO VOO 

CONTRATADO NEM DO MOTIVO DELE – PLANEJAMENTO DE PARTIDA ÀS 

5h15 E CHEGADA ÀS 11h10 AO DESTINO – PARTIDA E CHEGADA 

REALIZADAS ÀS 11h00 E 19h15 – ATRASO SUPERIOR A 8 (OITO) 

HORAS – SUBMISSÃO A TRAJETO MAIS LONGO E DESGASTANTE – 

PASSAGEIRA ADOLESCENTE DESACOMPANHADA DO GENITOR – DANO 

MORAL CONFIGURADO – SIMPLES TRANSPORTE FORNECIDO PELA 

COMPANHIA ÁREA PARA QUE ELA PUDESSE RETORNAR À RESIDÊNCIA 

E VIAGEM EFETIVADA A LAZER – RELEVÂNCIA APENAS PARA FINS DE 

QUANTIFICAÇÃO DO DANO – RECURSO PROVIDO. O embarque de 

passageira adolescente, desacompanhada do genitor, em voo diverso, 

mais extenso e desgastante, sem comunicação prévia , perante o 

aeroporto e em horário incômodo, por motivo não regularmente esclarecido 

nem comprovado, que acarrete chegada ao destino mais de 8 (oito) horas 

depois do contratado, causa dano moral indenizável, ainda que a 

companhia área tenha fornecido transporte para que aquela pudesse 

retornar à residência, e que a viagem se destine unicamente a lazer, para 

a visita de familiares. Inteligência dos arts. 186 927 do CC, do art. 6º, VI e 

VII, do CDC, e do art. 5º, V e X, da CF. Recurso provido.(N.U 

0006298-68.2013.8.11.0002, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 

18/12/2015) Essas premissas forçam reconhecer que a procedência dos 

pedidos é a medida que se impõe. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 
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grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Indefiro, porém, o 

pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 32,00 (trinta e 

dois reais), embora não demonstrado que o autor despendeu tal valor com 

gatos, não restou demonstrado nos autos. DISPOSITIVO: ANTE O 

EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar à autora, a título de 

danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (Três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, d Código 

de Processo civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003646-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RAMOS DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS OAB - MT21009/O (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003646-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS ROBERTO RAMOS DE FARIAS REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Trata-se AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por CARLOS ROBERTO RAMOS DE FARIAS em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A RELATÓRIO O autor afirma que não possui 

qualquer relação jurídica. Contudo, vem sofrendo cobranças indevidas por 

parte da empresa reclamada, referente ao débito valor R$ 131,55 (cento e 

trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos) do suposto contrato de 

0215222327, incluido em 15/05/2015; o que resultou na indevida inserção 

de seu nome no cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC, 

apontado pela requerida, nos órgãos de proteção ao crédito. O requerido 

apresentou contestação arguindo, o débito contestado é devido por 

decorrer do inadimplemento da parte Autora quanto ao pagamento da 

utilização dos serviços efetivamente prestados pela Ré ; aderiu a pacote 

de serviços da Ré, habilitou a linha telefônica nº (65) 99675-1262, com a 

conta 0215222327, habilitado em 16/05/2014 e cancelado em 28/04/2015, 

com CPF: 65482590178, no plano VIVO CONTROLE ILIMITADO,, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais. Aduz que a parte Autora deixou 

de efetuar o pagamento das faturas; Houve a audiência de conciliação, 

sem acordo entre as partes. É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, constato que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. DAS PRELIMINARES - DA 

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC: A requerida 

contesta a inversão do Ônus da Prova, com base nos incisos da que não 

há verossimilhança nas alegações da autora e hipossuficiência; Porém, 

destaco que não junta nenhuma contraprova capaz e hábil afim de 

comprovar sua impugnação. É importante esclarecer que a 

hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. 

Embora pouco freqüente, não é impossível que o consumidor seja 

economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser 

hipossuficiente. A hipossuficiência pode ser técnica, por exemplo 

(paciente submetido a cirurgia em clínica médica, ocasião em que ocorre 

um erro médico que o deixa cego). "Um dos aspectos mais relevantes do 

Código de Defesa do Consumidor é a possibilidade de inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, [do CDC]. [...] façamos algumas 

observações importantes sobre esta inversão [...]: É ope iudicis (a critério 

do juiz), ou seja, não se trata de inversão automática por força de lei (ope 

legis). Obs: no CDC, existem outros casos de inversão do ônus da prova e 

que são ope legis (exs: art. 12, § 3º, II; art. 14, § 3º, I e art. 38. Opino por 

não acolher Preliminar na contestação da requerida, da Inversão do Ônus 

da Prova, em face dos fundamentos acima demonstrados; DA AUSÊNCIA 

DE CONSULTA EXTRAÍDA NO SPC/SERASA: À defesa tempestiva, a 

requerida questiona os comprovantes de negativação apresentados pela 

Autora à inicial. No que tange ao comprovante de negativação, observa-se 

que o mesmo foi expedido pelo SPC Brasil, e que a Ré não apresentou 

qualquer contraprova que o desconstituísse, razão pela qual OPINO por 

aceita-lo para todos os fins processuais. Afasto pedido de preliminar de 

audiência de instrução, ante as provas nos autos serem eminentemente 

de direito; aliado ao fato de serem suficientes ao convencimento motivado; 

não havendo necessidade de dilação probatória; Superadas essas 

nuances, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de 

instrução, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. O requerente pleiteia pela 

inversão do ônus da prova. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes (Telefonia) é de natureza consumerista, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados, pelos quais vislumbro nos presentes autos. No caso, 

verifico que a hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, 

pois o demandado possui conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes. 

Posto isso, defiro a inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. DO MÉRITO Analisando o processo, verifico que se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, uma vez que o ponto controvertido da presente seria 

facilmente esclarecido com a juntada do contrato e da fatura respectiva 

comprovante do débito. Nota-se que o Autor apenas afirma a regularidade 

dos débitos, contudo deixou de comprovar o fato. Nesse passo, 

mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: allegare 

nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o 

alegado, é a mesma coisa). É inafastável a conclusão de que o requerido 

não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de 

Processo Civil. Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a 

condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: 

Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Assim, os elementos 

probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança 

e da negativação; ou seja a requerida não trouxe aos autos contrato; 

notificação ou qualquer outro documento que comprovasse origem da 

inadimplência do autor; A reclamada limitou-se a juntar TELAS 

SISTÊMICAS, expedidas de forma unilateral, que não possuem o condão 

de comprovar a veracidade dos fatos alegados. O ônus de provar acerca 

da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor é da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração de 

inexistência de débito atribuído à parte promovente, é medida que se 

impõe. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES 
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DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE 

AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA 

PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA 

EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM 

CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de TELA SISTÊMICA 

colacionada e a cópia de faturas, não são provas suficientes para atestar 

a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade 

do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções 

efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível 

de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração 

a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido.(N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) 

Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima 

pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier 

oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento humano 

que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à 

reputação da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ISTO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos da exordial para 

DECLARAR INEXISTÊNCIA DO DÉBITO aqui discutido: A) Determinar que a 

reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), A CONTAR DO 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, o CANCELAMENTO DAS 

INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); B) CONDENAR a reclamada, a pagar a título de DANOS 

MORAIS à parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), forte nos 

artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se 

correção monetária pelo INPC a partir desta dtada e juros de 1% ao mês a 

partir da negativação. C) REJEITO todas as preliminares arguidas pela 

requerida,; Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para apreciação e 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010911-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MATHEUS MATOS SATURNINO REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos etc.. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ACÃO DE INDENIZACÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MATHEUS MATOS SATURNINO em 

face do BANCO SANTANDER S/A, Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO De início, a Ré irresigna-se quanto ao 

documento apresentado pelo Autor para comprovação de endereço, o 

qual encontra-se com endereço desatualizado e diferente. A indicação do 

endereço residencial e a cópia da procuração outorgada pelo autor são 

suficientes para preencher os requisitos nominados no artigo 282, II, e no 

artigo 38, do CPC. Hipótese em que prevalece a presunção de veracidade 

das informações prestadas e dos documentos juntados. Nesse peculiar, 

considerando a nova sistemática do direito processual civil, em especial a 

norma fundamental da boa fé preconizada no artigo 5º do CPC/15, e o 

princípio da primazia da decisão de mérito previsto no artigo 6º do aludido 

diploma legal, OPINO por indeferir o pedido de extinção do feito formulado 

pela Ré. Tem-se que a Ré, em contestação, suscitou a possível 

incompetência do juizado, ante a suposta necessidade de realização de 

prova pericial contrato apresentado à defesa. Todavia, entendo que o 

conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o julgamento da 

lide com o convencimento motivado, consoante artigo 371 do CPC/15, 

razão pela qual OPINO pelo NÃO ACOLHIMENTO do pedido. DO MÉRITO 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superada a preliminar suscitadas 

pelo Réu, analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 
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julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência 

de instrução, uma vez que as provas essenciais dos autos são 

documentais, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Em síntese, alega a Autora ter sido 

surpreendida com a negativação de seu nome, à pedido do Réu, incluído 

junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Requerido; que não possuiu 

qualquer débito com a reclamada, no valor de R$298,92 (duzentos e 

noventa e oito reais e noventa e dois centavos), data 11/04/2019., o que 

seria indevido, posto que desconhece a dívida. Sendo assim, a Autora 

veio à Juízo pleiteando a tutela jurisdicional, justamente para declarar a 

inexistência do débito, e obter o reconhecimento dos danos morais. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. DA RELAÇÃO DE CONSUMO In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual 

deve ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que o Requerida teria maior facilidade de 

comprovar a legitimidade da negativação. Oportunizada a conciliação, 

restando infrutífera . Da Contestação a parte Reclamada, alega que 

Consta no sistema do réu que a parte autora efetivou abertura de conta 

corrente nº 10892909 com adesão de cartão de crédito. Ademais, 

contratou Crédito pessoal de, ocorre que deixou de adimplir com os 

pagamentos ocasionando a cobrança devida; trouxe proposta de abertura 

de conta corrente, assinado; contendo dados pessoais, com assinatura 

similar ao do documento ; Faturas e extrato SPC/SERASA; Ressalta a 

existência de compras em valores módicos e pagamentos espontâneos 

durante longo período, o que descaracteriza de plano a atuação de 

fraudadores; DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento num suposto débito, cuja origem a Autora 

desconhece, e o Réu, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pela Autora, de ordem 

moral. Para que o Réu seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário 

três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos 

verifico que o Requerido, em defesa, alega inexistência dos danos morais, 

bem como pontua a legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo 

aos autos o termo de adesão, com a devida assinatura do Autor, RG/CPF 

idêntica à aposta na documentação apresentada à inicial, demonstrando 

que a mesma aderiu ao serviço, e que há o vínculo contratual que o 

legitima na cobrança. Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do 

artigo 373, II do CPC/15. Importante consignar que após a contestação, a 

Autora sequer impugnou provas trazidas pela reclamada; Assim, a 

negativação dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, é 

fato incontroverso nos autos, no entanto, representa um exercício regular 

de direito por parte do Réu, não configurando ato ilícito, consoante lhe 

garante o artigo 188, I do C.C. Consequentemente, ausente um dos 

requisitos da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização, 

posto que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que de fato, a Autora contratou os serviços do Requerida, sendo 

a negativação devida, principalmente quando a Autora não demonstrou o 

pagamento do valor negativado. Logo, o Réu apresentou argumentos que 

desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pela Autora. E 

nesse sentido que tem decidido a turma recursal de nosso estado: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA 

EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA 

DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 

Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Por essas 

razões, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, 

sequer em indenização por danos morais, razão pela qual OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos formulados pela Autora. Logo, não há nos 

autos mínima comprovação da alegada falha na prestação do serviço do 

réu, e a prova da contratação trazida nestes autos, por si só, é suficiente 

para afastar a pretensão autoral. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos 

observar, por fim, que resta clara a alteração dos fatos, já que o Autora 

tenta indicar a inexistência de débito devidamente comprovada nos 

presentes autos, tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida 

necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. DISPOSITIVO: 

ISSO POSTO, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos 

termos da fundamentação supra: 1. OPINO por reconhecer a relação de 

consumo, e deferir a inversão do ônus probatório em favor da Autora, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos formulados na inicial no que tange à declaração de inexistência de 

débito e danos de ordem moral, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. 3. 

Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da Autora por litigância de 

má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu 

desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, 

caput do CPC. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010877-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON PAULINO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010877-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AILSON PAULINO RAMOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por AILSON 

PAULINO RAMOS em desfavor de CLARO S/A. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora afirma ter sido cliente da empresa requerida através de um pacote 

de serviços instalado em 12/03/2013. Relata que em setembro/2017 entrou 

em contato com a empresa e solicitou o cancelamento dos serviços, cujos 

equipamentos foram retirados em 04/10/2017, através de ordem de 

serviços. Contudo, alude que recentemente descobriu que a empresa 

requerida teria efetuado o lançamento de cobrança de fatura posterior ao 

cancelamento do contrato no site do Serasa, oque teria acarretado 

prejuízo efetivo ante a redução de seu score. Diante do ocorrido, pleieia a 

baixa dos débitos, cancelamento em definitivo do contrato e condenação 

da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais. No 
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entanto, a parte ré, em contestação comprovou que a parte autora firmou 

contrato junto à empresa reclamada, sob o nº 719/00856833-7, habilitado 

no plano denominado ACESSO VIRTUA, compreendendo os serviços de 

internet, instalado em 12/03/2013, atualmente cancelado. Aduz que pese 

tenha entrado em contato solicitando o cancelamento do contrato em 

09/2019, na ocasião restou agendada a visita técnica para a respectiva 

retirada dos equipamentos, que se deu em 04/10/2017 consoante Ordem 

serviço anexada à exordial. enquanto os equipamentos não foram 

retirados da residência da parte autora pelos técnicos da empresa 

requerida, o sinal permaneceu conectado e disponível para utilização. 

Assevera que o respectivo procedimento é realizado no intuito de facultar 

ao cliente a possibilidade de reativar o contrato caso venha a desistir do 

cancelamento. Portanto, após a retirada dos equipamentos, a empresa 

requerida emitiu a fatura com vencimento em nov/2017, compreendendo a 

utilização dos serviços disponibilizados de forma proporcional à data da 

retirada dos equipamentos (04/11/2017). A fatura em comento, trouxe 

consigo a franquia regular do período de utilização dos serviços de 

01/09/2017 a 30/09/2017, bem como indicou o valor proporcional da 

cobrança correspondente aos dias em que o equipamento permaneceu na 

residência da parte autora; Destaca que os serviços foram 

disponibilizados e utilizados e o pagamento da contraprestação pecuniária 

é imprescindível, que não há ilegalidade nas cobranças, mormente pelas 

faturas mensais discriminadas com a plena utilização da dos serviços ; 

Aliado demonstração de que fatura residual cobrada refere-se a período 

de utilização dos serviços de 01/09/2017 a 30/09/2017, bem como indicou 

o valor proporcional da cobrança correspondente aos dias em que o 

equipamento permaneceu na residência da parte autora. Essas premissas 

forçam reconhecer a legitimidade da cobrança. Ainda, verifico que parte 

autora alega que recebeu data de vencimento da supostas divida é 

20/11/2019, a ordem de serviço nº 254217 demonstra que foi efetuada a 

retirada dos aparelhos com baixa no contrato em 04/10/2017, logo a 

geração de divida depois da retirada dos aparelhos da net é devida, 

conforme histórico de consumo e fatura do valor residual do plano 

cancelado; Consigno que não há prova da quitação do contrato junto ao 

demandado. Assim, não há provada irregularidade praticada pelo 

suplicado. Além disso, o cadastro supostamente existente no banco de 

dados do Serasa não ocasiona qualquer prejuízo para o requerente, uma 

vez que não fora efetuada a negativação de seu nome; No caso, não 

restou configurada a violação aos direitos de personalidade da 

Reclamante, refletindo meros transtornos e dissabores cotidianos. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). 

A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras 

de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). E, no caso vertente, não vislumbro a existência de 

qualquer abuso da parte Reclamada, não evidenciado, na hipótese, que o 

ocorrido tenha sido abusivo e que tenha causado dor, vexame, 

humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de afetar profundamente a 

higidez psíquica da demandante a ensejar a pretendida indenização por 

danos morais. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos de danos materiais e danos morais. DISPOSITIVO: ANTE O 

EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, e o faço, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S 

E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 

e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010479-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE CERQUEIRA FILHO (REQUERENTE)

ALEX FILHO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010479-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEX FILHO E SILVA, WILSON DE CERQUEIRA FILHO 

REQUERIDO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, 

AYMORE Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais e Materiais proposta por Alex Filho e Silva contra Banco 

Santander Leasing S.A Arrendamento Mercantil, e Aymoré créditos, 

investimentos e financiamentos S/A. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - 

BANCO SANTANDER S/A -Faz-se mister arrazoar que o AYMORE 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. NÃO é parte legítima 

para atuar como réu na presente demanda, uma que, é possível verificar 

que o GRAVAME cancelado desde 10/02/2010; que este veículo consta 

agora alienado ao Banco BV FINANCEIRA, desde 23/07/2010; Não 

obstante o Banco Santander Leasing S.A Arrendamento Mercantil, 

pertencer ao mesmo grupo da instituição Aymoré, qual seja o Grupo 

Santander. Ademais o banco Santander Financiamentos é quem responde 

e tem as informações sobre veículos, abrangendo todos os serviços da 

Aymoré, observa-se dados do Detran – MT trazido pelo autor e pela telas, 

o Santander é quem se encontrava como titular nas informações do 

veículo com restrição de gravame em favor da senhora Doracina, Razão 

pela qual afasto preliminar arguida; A requerida argui preliminar exclusão 

do SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, para que 

seja incluída a AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 

no polo passivo da demanda; AFASTO pedido de retificação do polo 

passivo, dado comprovação relação jurídica com ente financeiro 

SANTANDER LEASING, conforme extrato Detran;; DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Da análise do processo, verifico que se encontra 

apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas 

para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. Passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, 

é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos 

termos do artigo 6º, VIII. DA RESPONSABILIDADE CIVIL O requerente aduz 

que é herdeiro do automóvel modelo Celta, marca GM, cor prata, placa NJE 

7197, conforme o Formal de Partilha. Assevera que o veículo está em 

nome de sua ex-companheira, Sra. Doracina, já falecida. Anota que o 

veículo fora adquirido por meio de contrato de financiamento, leasing, junto 

ao Yamoré Créditos, Investimentos e Financiamentos S/A, que faz parte 

dogrupo Santander Brasil. Registra que efetuou a quitação do veículo, 

porém a empresa não efetuou a baixa do gravame. Afirma que entrou em 

contato com a empresa para solicitar a baixa da restrição no prazo de 

48horas, contudo não obteve êxito. Aduz que vendeu o veículo para o Sr. 

Wilson Cerqueira Filho. Requer, em tutela de urgência, a baixa do gravame 

do automóvel. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. O autor foi 

intimado para aditar a inicial, momento em que realizou a inclusão de 

Wilson Filho na lide; Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

mas optaram por dar prosseguimento à contenda. Em sede de 

contestação tempestiva , os requeridos AYMORÉ CRÉDITO,INVESTIMENTO 

E FINANCIAMENTO S/A, e SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL informa que teria providenciado a baixa do gravame em 

17/10/2014, dentro do prazo de 7 dias úteis. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO PRÉVIA. BOA-FÉ INEXISTENTE. 
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NECESSIDADE DE ANÁLISE DA CONDUTA DA VÍTIMA; da ausência de boa 

fé do autor; ausência de dano moral; No entanto, a Autora, em impugnação 

juntou aos autos documento emitido no sitio eletronico do DETRAN/MT, em 

04/09/2019, bem como o próprio documento do veículo, demonstrando 

exatamente o contrário, no sentido de que permanecia a restrição do 

gravame à pedido do SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCA e arrendatário DORACINA BARBOSA DA SILVA. Autor 

colacionou, boletos de quitação das parcelas quitado em 19/09/2014; 

Restou incotroverso a relação jurídica entre as partes, a comprovação de 

arrendmento mercantil pelo banco SANTANDER LESASING; a quitação das 

parcelas; bem como demora baixa do gravame; Esse comportamento por 

parte do Réu demonstra um ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., 

pois representa confusão ao seu consumidor, que fica com a restrição 

lançada em seu nome, mesmo após a quitação do financiamento. Viola, 

portanto, a dinamica da relação de consumo, em especial, o artigo 6º, III, IV 

e VI do CDC. E o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de 

causa e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.), está devidamente demonstrado, pois, houvesse o Réu adotado as 

diligências cabíveis para comunicar ao DETRAN/MT a quitação do contrato 

e solicitar a baixa definitiva do gravame, após o pagamento, os danos não 

teriam se configurado. Logo, incontroverso a demora por parte da Ré em 

efetuar a baixa do gravame após o pagamento dos valores pela Autora. 

Assim, OPINO por CONDENAR o Réu à, no prazo de 05 dias úteis, 

providenciar o necessário à Baixa dos gravames relativos ao, 

possibilitando que a Autora possa emitir as documentações em seu nome, 

e que não constem mais o gravame no sítio eletrônico do DETRAN/MT, sob 

pena de multa FIXA que OPINO por arbitrar em R$ 200,00 (duzentos reais) 

. DOS DANOS MORAIS Da análise dos autos, e, principalmente, dos 

documentos carreados, tem-se que houve a manutenção do gravame 

após o efetivo pagamento dos valores financiados, o que lhe gerou danos 

que fogem da esfera do mero dissabor. E assim aduz a jurisprudência 

pátria: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS DECORRENTES DA DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME 

ELETRÔNICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA E FIXOU 

MULTA DIÁRIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. RECURSO DA 

PARTE REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE 

REQUERIDA NÃO PROVIDO. Configura dano moral a conduta imotivada da 

empresa de consórcio de não comunicar ao Departamento de Trânsito a 

quitação do contrato e solicitar a baixa do gravame do veículo. Empresa 

requerida que embora tenha alegado, não comprovou que a demora na 

baixa do gravame foi decorrente de culpa exclusiva do consumidor. A 

fixação da indenização por danos morais deve ser feita com observância 

dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Majoração do 

quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Manutenção da decisão que deferiu a liminar pleiteada na 

petição inicial e fixou multa diária para o caso de descumprimento, 

devendo o valor ser apurado na fase de cumprimento da sentença. 

(DORIGATTI, Nelson. Recurso inominado n. 217424720138110001/2016. J. 

em 23 Ago. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 11 Jul. 2017.) 

Recurso Inominado. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de 

indenização por danos morais. Quitação de financiamento de veículo. 

Baixa de gravame não providenciada pela instituição financeira, apesar de 

todos os esforços despendidos pela autora. Danos morais configurados. 

Transtornos experimentados pela autora que ultrapassam a esfera do 

mero dissabor cotidiano. Recurso provido. (GASPAR, Maria Regina Ribeiro 

Junqueira de Andrade. Recurso inominado n. 1000872-68.2018.8.26.0001. 

J. em 26 Jun. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso e 13 Jul. 2018.) E, 

analisando os autos verifico que o Réu deixou de cumprir o ônus do artigo 

373, II do CPC/15, pois entendo que, segundo as provas dos autos, não 

trouxe elementos de prova capazes de comprovar que a baixa do 

gravame foi efetivamente realizada no período pactuado, ou mesmo a 

comunicação ao Detran-MT, o que certamente causou danos na esfera 

moral, na modalidade in re ipsa, ao frustrar as expectativas da Autora. No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, OPINO 

por reconhecer os danos morais, para condenar o Réu à ressarci-los em 

valor razoável que arbitro na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

DISPOSITIVO: Pelo exposto, ante ao fundamentado e após analisar a 

versão dos fatos trazidos por ambas as partes: 1. AFASTAR as 

preliminares arguidas pela requerida; 2. OPINO por reconhecer a relação 

de consumo entre as partes, deferindo a inversão do ônus da prova em 

favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 3. No mérito, OPINO 

pela procedência parcial dos pedidos formulados pela Autora, nos termos 

do artigo 487, I do CPC/15, para CONDENAR o Réu A providenciar o 

necessário à Baixa dos gravames relativos ao financiamento, 

possibilitando que a Autora possa emitir as documentações em seu nome, 

e que não constem mais o gravame no sítio eletrônico do DETRAN/MT. 4. 

OPINO por reconhecer os requisitos da responsabilidade civil, e por 

CONDENAR o Réu ao pagamento de indenização por danos morais à 

Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente 

(INPC) a partir desta data, e acrescidos de juros de mora de 1% desde o 

evento danoso. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 6º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010333-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010333-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS REQUERIDO: 

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS “IN 

RE IPSA” promovida por MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS, em 

face de MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADE DE INTERNET LDTA, MERCADO 

PAGO; PRELIMINAR - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA: Alega a empresa 

MERCADO PAGO é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta 

demanda, na medida em que quem deveria solicitar o estorno da caução 

seria a primeira requerida. Que, não se pode vislumbrar qualquer tipo de 

responsabilidade do Réu, já que os serviços que presta, onde o autor 

utilizou seu cartão normalmente; Ao analisar os fatos, entendo que os 

mesmos são mais abrangentes do que a simples descontinuidade da 

prestação do serviço, mas também a análise da falta de qualidade e 

segurança dos produtos/serviços ofertados no sítio eletrônico. A Ré, 

MERCADO PAGO S.A, ao permitir e expor o anúncio em sua página na 

internet, disponibilizando a compra coletiva, deve assegurar a efetiva 

prestação do serviço, razão pela qual, o fato aqui narrado não configura 

pura e simplesmente a responsabilidade de terceiro, como quer fazer crer 

a Ré. Em casos semelhantes, a jurisprudência já se manifestou no sentido 

da “legitimidade passiva do site compra, que integra a cadeia de 

fornecedores e responde solidariamente pelos danos causados”. 

(COATTI,  Bianca Vasconcelos.  Recurso inominado n . 

0000560-94.2015.8.26.0428. J. em 12 Ago. 2016. Disp. em 
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www.tjsp.jus.br. Acesso em 25 Jan. 2018.). Por essas razões, OPINO por 

afastar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Ré MERCADO 

PAGO COM. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC/15, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO Inicialmente, cumpre anotar que é 

pacífico o entendimento de que o caso em comento deve ser analisado 

sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que Autora e Réus se 

amoldam aos conceitos de consumidora e fornecedores esclarecidos no 

artigo 2º e 3º do aludido diploma legal, razão pela qual OPINO por deferir a 

inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de ação na qual a parte 

autora alega que efetuou compra de ar condicionado no valor de 

R$499,00, além de frete no valor de R$285,00, em 28/03/2019, sendo que 

a mesma foi cancelada, contudo, não obtendo a devolução do valor do 

frete. Diante disso, a parte autora distribuiu a presente ação requerendo a 

devolução do valor pago e dano moral. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram à audiência, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. Passo à análise do mérito. O ponto controvertido da demanda 

tem guarida em averiguar se houve a demora para restituição da compra 

cancelada, e suspensão das cobranças pelos Réus, e se essa demora 

teria gerado os danos morais. Para a responsabilização civil dos Réus, é 

imprescindível a conjunção de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo 

causal e o dano. A requerida em contestação aduz que foi identificada a 

operação de pagamento da transação objeto da lide, tratando-se de 

compra efetivada na plataforma do Mercado Livre, contudo, cancelada 

pelo vendedor e, por conseguinte, assegurada a devolução do valor pago, 

nos termos e condições de uso do Programa de compra garantida vigente. 

Assevera quanto à devolução do frete reclamado, em se tratando de 

pagamento realizado diretamente com o vendedor, fora da plataforma do 

Mercado Livre, tal obrigação incumbe exclusivamente ao vendedor, 

conforme devidamente orientada a parte autora quando do cadastro de 

usuário na plataforma. Em defesas tempestivas, a requerida sustenta a 

tese de que os fatos configurariam meros dissabores cotidianos, uma vez 

que houve o reembolso, o que afastariam os danos morais. Em 

impugnação autora colaciona prints de conversa com preposto da 

empresa, demonstrando que produto (ar-condicionado) não havia sido 

entregue; que não solicitou cancelamento, junta comprovante de 

pagamento boleto no valor R$ 285,00, referente ao frete; FUNDAMENTO e 

DECIDO; Pois bem. Da análise dos fatos, tem-se que a falha na prestação 

de serviços pelos Réus salta aos olhos. A partir do momento em que um 

produto é adquirido pela internet num sítio eletrônico, com a confirmação 

bancária da transação, gera na consumidora uma expectativa de que o 

negócio está concretizado e que irá receber o produto adquirido. Se, ao 

contrário, tal situação não se consolida, e a consumidora não encontra no 

demandado as informações claras e precisas sobre o ocorrido, bem como 

prazo certo para a respectiva restituição dos valores, comete ato ilícito, 

nos termos do artigo 186 do C.C., pois viola toda a dinâmica da relação de 

consumo, em especial o artigo 6º, III e VI do CDC. Vê-se que o demandado 

não logrou êxito em demonstrar atendimento qualitativo aos anseios da 

Autora, sequer terem adotado posturas hábeis à mitigarem os danos 

causados. Logo, constato que é fato incontroverso que o demandado 

falhou na prestação de serviço à Autora, causando desordem e 

frustração na relação de consumo, com a quebra da expectativa de 

segurança que a Autora buscou ao procura-los. Não obstante restar 

incontroverso a relação jurídica e aquisição do produto pelo site da 

requerida, esta não comprova a devolução do valor a título de frete do 

produto(R$ 285,00), conforme demonstrado e pago pelo autor, ante 

cancelamento da venda; Assim, verifica-se o ato ilícito praticado pela Ré 

quanto à ausência de informações claras e precisas ao consumidor, e 

demora na reembolso dos valores caução. Assim tem se manifestado a 

jurisprudência pátria: Recurso inominado. Indenização por danos materiais 

e morais. Compra via internet. Produtos não entregues no prazo 

contratado. Transação cancelada, com estorno dos valores, após longa 

insistência da consumidora. Sentença que impôs à recorrente a 

condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso 

sustentando tratar-se de aborrecimento que não justifica o arbitramento de 

indenização por danos morais. Tese subsidiária pela redução do montante 

fixado. Evidente falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva, 

nos termos do artigo 14 do CDC. Ausência de prova de culpa exclusiva do 

consumidor. Evento que supera os meros dissabores do dia a dia, 

pequenos aborrecimentos do cotidiano. Deixar indene os sentimentos 

negativos da recorrida consistiria em incentivo ao comportamento ilícito da 

recorrente. Danos morais configurados. Valor arbitrado que se mostra 

justo e razoável. Termo inicial de correção monetária bem delineado. 

Decisão mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do 

artigo 46 da Lei n.º 9.009/95. Recurso desprovido. (SERPENTINO, Daniel. 

Recurso inominado n. 0010480-96.2017.8.26.0016. J. em 25 Maio de 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 07 Set. 2018.) Portanto, resta 

configurada a violação dos direitos da Autora pelo demandado, que não 

lhe prestou informações claras e objetivas, sequer apresentou 

alternativas que efetivamente mitigassem os danos, caracterizando, então, 

defeito na prestação do serviço, passível de reparação. Ultrapassada 

essa nuance, devemos analisar os danos morais propriamente ditos, 

principalmente em harmonia ao princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana, e ao artigo 5º, V e X da Constituição Federal. Sob esses 

argumentos, entendo que o dano moral caracterizado é in re ipsa, pois, 

indubitavelmente ultrapassam a seara do mero desconforto, configurando 

efetiva lesão à intimidade, quando frustra a expectativa de segurança, 

merecendo a respectiva reparação, na forma do art. 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. O nexo 

causal dos danos morais, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de 

causa e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. P. 

71.) pois, não fossem as condutas dos Réus acima descritas, os danos 

não teriam se configurado. E, no caso, a responsabilidade dos Réus é 

objetiva e solidária, nos termos do artigo 7º, parágrafo único c/c 18 do 

CDC, pois ambos se apresentaram à consumidora garantindo a idoneidade 

da transação, e consequentemente, se tornam responsáveis pelos danos 

causados no atraso para a restituição dos valores. Definida a 

responsabilidade dos Réus, resta fixar o valor da indenização pelo dano 

moral sofrido pela Autora. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO - VALOR NÃO 

EXTORNADO - NEGLIGÊNCIA DA RECLAMADA - DEVOLUÇÃO DO VALOR 

DA COMPRA EM DOBRO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - VALOR DE DANO MORAL ARBITRADO COMPATÍVEL COM A 

CAPACIDADE FINANCEIRA DA RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1 - Pedido de cancelamento de compra com CARTÃO de 

crédito e EXTORNO de valores lançados indevidamente na fatura do 

CARTÃO; 2 - Devolução do valor da compra em dobro, art. 42, parágrafo 

único do CDC; 3 - Negligência por parte da Empresa em não cancelar a 

compra, já que não houve utilização do produto; 4 - Culpa caracterizada; 5 

- Recurso desprovido.(, MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 02/07/2008, Publicado no DJE 14/07/2008) Para o 

arbitramento dos valores, é imprescindível conjugar alguns critérios, como 

a situação econômica da lesada, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

da conduta e as circunstâncias que envolvem o caso. Nesse sentido, 

entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Valor que guarda correspondência com a gravidade 

do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima 

e da empresa autoras da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade, representando um equilíbrio que não significa 

enriquecimento ilícito à vítima, e representa aos Réus um impacto 

suficiente para impedi-los de reiterar o aludido comportamento no mercado 

de consumo. DOS DANOS MATERIAIS No que tange aos danos materiais, 

ou seja, aqueles “consistentes em prejuízos de ordem econômica 

suportadas pelo ofendido” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.), os 

Autores pleiteiam pela restituição em dobro dos valores pagos desde 

Setembro de 2014. Ora, tendo havido a solicitação pelo cancelamento, 

comprovada através de protocolo de atendimento, todo e qualquer valor 

descontado na fatura de cartão de crédito do Autor, após a aludida 

solicitação, torna-se indevido, e merece ser restituído. E o artigo 42, 

parágrafo único do CDC, assegura o direito ao recebimento em dobro do 

valor pago em excesso. Os autores informam que os valores eram 

debitados direto no cartão de crédito, com débito automático. Sob esse 

contexto, e analisando, inclusive, as informações de cobranças 

posteriores à própria propositura da presente ação, devemos considerar 

as seguintes cobranças indevidas comprovadamente pagas; E, nesse 

particular, a Ré não logrou êxito em desconstituir, modificar ou extinguir 

tais danos ou mesmo em demonstrar a legitimidade do extorno, razão pela 
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qual, considerando os termos do artigo 42, §único, do CDC, OPINO por 

reconhecer o direito dos Autor em restiutuir o valor pago de R$ 285,00, e 

por CONDENAR a Ré à restitui-los. DA JUSTIÇA GRATUITA De início, 

tem-se que o Réu, Potonfrio.com, insurgiu-se contra o pleito de justiça 

gratuita formulado pela Autora. Nesse peculiar, ressalto que o artigo 54 da 

Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DISPOSITIVO: Posto 

isso, após a análise dos argumentos de ambas as partes, comprovados o 

dano, o nexo de causalidade e a responsabilidade solidária dos Réus, sem 

preliminares a serem enfrentadas: 1. REJEITAR as preliminares de 

ilegitimidade passiva; 2. OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a incidência da 

legislação de consumo e a vulnerabilidade da Autora, para deferir a 

inversão do ônus probatório em seu favor, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC. 3. OPINO por reconhecer os danos morais, de responsabilidade 

conjunta dos Réus, para CONDENA-LOS, o pagamento de indenização que 

OPINO por arbitrar no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a 

partir da prolação desta sentença. 4. OPINO por CONDENAR a Ré ao 

pagamento de indenização por danos materiais, nos termos do artigo 42, §

único, do CDC, no o valor de R$ R$285,00 (duzentos e oitenta e cinco 

reais). Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo 

pagamento Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010756-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALEXANDRINO DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT18898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010756-07.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: GERALDO ALEXANDRINO DE SOUZA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA AIS proposta por GERALDO 

ALEXANDRINO DE SOUZA em desfavor de Banco do Brasil S/A. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337, do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise 

da controvérsia posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. O 

que se tem de relevante para o deslinde da causa é que alega a parte 

autora possuir conta salário junto ao Banco Réu, aduz que, em 

10/06/2019, constatou a ausência de recebimento dos proventos. 

Sustenta que o Sicredi informou para comparecer na agência bancária do 

suplicado para averiguar o caso. Registra que o demandado bloqueou 

totalmente seus proventos para pagamento de parcelas em aberto do 

contrato de financiamento de veículo e empréstimo. Sustenta que os 

contratos foram renegociados. Afirma que recebeu, no mês de julho de 

2019, a restituição do imposto de renda, que também fora bloqueada pela 

instituição financeira. Anota que os contratos preveem como forma de 

pagamento o débito automático, porém o demandado não efetuou os 

débitos. Requer, em tutela de urgência, a suspensão dos bloqueios 

correspondentes ao salário. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. 

Na peça contestatória a parte reclamada afirma e demonstra que a parte 

autora possui além da conta salário, também uma conta corrente com o 

Banco Réu, aberta em 06/08/2014, em que há descontos de parcelas de 

financiamento estudantil (FIES), conforme informado pelo Autor, e 

conforme Extrato em Anexo. Pois bem. Fundamento e Decido; Verifica-se 

que o requerente celebrou o contrato de financiamento com parcelas no 

valor de R$ 771,01 (setecentos e setenta e um reais e um centavo) e o 

contrato de empréstimo na quantia mensal de R$ 366,91 (trezentos e 

sessenta e seis reais e noventa e um centavos). O extrato do instrumento 

contratual acostado ao feito demonstra a inadimplência do autor junto a 

instituição financeira no período de fevereiro a maio de 2019, sendo 

quitada somente nos meses de junho e julho de 2019. Com isso, resta 

evidenciada a inadimplência do requerente junto a instituição. Ressalto que 

a autorização de débito automático não é hábil para provar o pagamento, 

pois necessária a suficiência de saldo. Registro, ainda, que inexiste 

informação sobre o montante recebido pela instituição, assim, não há 

prova do bloqueio total de seu salário. Não obstante as arguições 

elencadas, registro que o demandante não comprovou a continuidade dos 

bloqueios efetuados pela instituição, sendo indicado apenas nos meses de 

junho e julho. Quanto à alegação do desconto em conta sem autorização, 

cabe esclarecer que que há previsão na cláusula de contrato de 

financiamento que o débito das parcelas serão debitadas em 

conta-corrente, tendo o autor ciência dos descontos. Ademais, 

observa-se nos extratos juntados pelo autor saques no valor total de sua 

conta, sem deixar valores suficientes para adimplir a dívida, assim, quando 

do crédito dos valores em conta, os valores das dívidas eram debitadas., 

Verifica-se que o BANCO-RÉU agiu dentro no exercício regular de um 

direito reconhecido, com âncora, inclusive, no artigo 188, inciso I do 

Código Civil. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICAProcesso nº 0067707-48.2013.811.0001Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Adriana Cristina 

Antunes Dias Soares Recorrido: Banco do Brasil S.A. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. ONSUMIDOR. BLOQUEIO DE SALÁRIO DEPOSITADO EM 

CONTA CORRENTE NÃO DEMONSTRADO. CONTA COM SALDO DEVEDOR 

RENEGOCIADO. BLOQUEIO DA CONTA CORRENTE LEGÍTIMO. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. Não tendo a 

requerente demonstrado que o valor utilizado para amortização do saldo 

devedor de sua CONTA corrente era seu SALÁRIO , não há ilicitude na 

cobrança. É legítimo o BLOQUEIO da CONTA corrente que foi 

expressamente pactuado no Termo de Compromisso para pagamento dos 

débitos inadimplidos. Recurso não provido. RELATÓRIO Trata-se de ação 

de indenização por danos morais em que a parte requerente alega, em 

síntese, que: a) negociou os débitos de cheque especial e cartão de 

crédito que tinha com o requerido; b) mesmo com a negociação, o limite de 

crédito da sua CONTA foi retirado, fato que vem impedindo o pagamento 

das parcelas do financiamento do seu veículo; c) em janeiro/2013 foi 

surpreendida com a penhora do seu SALÁRIO para pagamento do débito 

existente na CONTA corrente. O requerido contestou a ação alegando que 

o parcelamento da dívida acarreta o BLOQUEIO do limite da CONTA 

corrente, bem como que não praticou ato ilícito. Sobreveio sentença que 

julgou improcedente a ação. A requerente interpôs recurso inominado 

reafirmando as alegações da inicial e postulando a reforma da sentença. 

Foram apresentadas contrarrazões. É a síntese do essencial. 

VOTOEgrégia Turma: A recorrente pretende o recebimento de indenização 

por danos morais em razão do BLOQUEIO indevido do seu SALÁRIO e do 

BLOQUEIO indevido da CONTA corrente. Os documentos que instruem a 

inicial demonstram que em 29.1.2013 a CONTA corrente da autora tinha um 

saldo devedor de R$ 4.159,99 (quatro mil cento e cinquenta e nove reais e 

noventa e nove centavos) e que no dia 30.1.2013 houve crédito de R$ 

1.166,31 (mil cento e sessenta e seis reais e trinta e um centavos), o qual 

foi utilizado para amortizar o referido saldo devedor. Conquanto a 
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recorrente argumente que o valor creditado era seu SALÁRIO , não há 

indícios de provas nesse sentido. Assim, uso do valor para amortização 

do saldo devedor revela-se legítimo. Com relação ao BLOQUEIO da CONTA 

corrente, os documentos da inicial revelam que em 31.1.2013 foi realizado 

um Compromisso de Pagamento do débito existente na CONTA da autora. 

Ficou estabelecido que o débito seria quitado em 24 parcelas de R$ 168,77 

(cento e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos). Consta no 

compromisso disposição expressa no sentido de que a CONTA corrente 

ficará bloqueada até o pagamento integral do saldo devedor, vejamos: 

Destarte, tendo a requerente concordado com os termos do referido 

compromisso, não pode alegar desconhecimento da possibilidade de 

BLOQUEIO de sua CONTA corrente. Por todo o exposto, percebe-se que 

não há ato ilícito que possa ser imputado à instituição financeira requerida, 

de modo que deve prevalecer a sentença que julgou improcedentes os 

pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, nego provimento ao 

recurso. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa 

a exigibilidade por força do art. 12 da Lei 1.060/50. É como voto. NELSON 

DORIGATTIJuiz de Direito - Relator(N.U 0067707-48.2013.8.11.0001, 

677074820138110001/2015, NELSON DORIGATTI, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015) Restou, assim, 

demonstrada a inexistência de conduta ilícita, como também ausentes os 

pressupostos configuradores do dever de indenizar. No caso em tela, não 

restaram comprovados, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do 

direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, ainda que minimamente, 

conforme o art. 373, inciso I, do CPC, já que parte demandante não 

produziu qualquer prova que macule a leitura de consumo referente ao 

período contestado. Reconheço no caso concreto não haver qualquer 

responsabilidade do BANCO-RÉU que gere o dever de indenizar. Primeiro 

não ficou comprovado qualquer dano, não havendo, via de conseqüência, 

nexo de causalidade; Não sem propósito, o autor não comprova o fato 

constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do 

ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - 

CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o 

ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo 

negativo. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é 

possível produzir. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S 

E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 

e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012777-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DAS GRACAS SUCUPIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012777-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAIMUNDO DAS GRACAS SUCUPIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS proposta por 

RAIMUNDO DAS GRACAS SUCUPIRA DA SILVA em desfavor de BANCO 

PAN S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. O que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que em 04/07/2019 compareceu ao Banco do Brasil, nesta 

cidade de Cuiabá-MT, para sacar sua aposentadoria, como o faz todos os 

meses. Ao tirar extrato bancário da conta corrente, deparou com valor 

depositado via Ted pelo Banco Panamericano de operação de crédito 

326608, no valor de R$ 7.525,00 (sete mil quinhentos e vinte e cinco 

reais). Ocorre que, conforme alega em inicial, jamais teria pactuado 

qualquer contrato de empréstimo financeiro com a reclamada, não 

reconhecendo os débitos oriundos da suposta operação. Com isso, 

requer a suspensão dos descontos do referido empréstimo na sua folha 

de pagamento, bem como a restituição em dobro do que fora pago a maior 

e a condenação da reclamada em danos morais. Ocorre que os 

documentos mencionados pelo reclamado em sua defesa não fazem 

prova alguma da efetiva existência do empréstimo consignado, tampouco 

de quem teria sido beneficiado pelo depósito da quantia emprestada, tendo 

ainda dispensado a produção de outras provas quando da realização da 

audiência de conciliação, significando dizer que a requerida não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da parte demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, 

II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Friso que, apesar da alegação da 

defesa de que houve a contratação de empréstimo pelo autor, a 

reclamada não traz qualquer instrumento com os termos do aludido 

contrato, o que indica ter havido fraude na contratação. Assim, 

considerando inexistência de elementos probatórios que afastem o direito 

da parte autora e, havendo verossimilhança em suas alegações, a 

procedência da ação, para imediata cessação dos descontos, é medida 

que se impõe. Conclui-se, portanto, que o banco reclamado agiu sem 

direito algum ao realizar o depósito via TED na conta corrente do autor e 

tentar efetuar descontos em folha de pagamento não regularmente 

consumidos ou contratados pelo reclamante, causando-lhe evidentes 

prejuízos, uma vez que se trata de verba de caráter alimentar, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Reputa-se assim existentes a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, o fato e o nexo causal, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.525,00 (sete mil quinhentos e vinte e cinco reais), exato 

valor do empréstimo indevido e não estornado, quantia essa que atende 
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aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

para o fim de confirmar os termos da tutela antecipada já concedida; 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com parte ré referente 

ao suposto contrato de empréstimo discutido nestes autos; CONDENAR a 

reclamada a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a 

quantia de R$ 7.525,00 (sete mil quinhentos e vinte e cinco reais), exato 

valor do empréstimo indevido, já tendo havido a sua quitação, portanto, 

salvo comprovação de eventual estorno da operação de TED pela 

reclamada, e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 487, I, CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012991-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCO JERONIMO VIEGAS DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO PAN Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS e DANOS MATERIAIS proposta por FRANCISCO 

JERÔNIMO VIÉGAS DA SILVA em desfavor de BANCO PAN S.A. Alega a 

parte autora que fora surpreendida com a suposta divergência de valores 

referentes ao do empréstimo consignado 704262212-1 em seu nome, vez 

que afirma ter recebido valor diverso do pactuado, tendo sido beneficiado 

com valores a menor, logo, requer a nulidade do contrato, restituição em 

dobro do montante já pago, restabelecimento de margem consignável, bem 

como indenização por danos morais. Pois bem. Sabe-se que, violado o 

direito subjetivo, surge para o titular a prerrogativa de exigir sua reparação 

judicial, e que este direito de ação é aniquilado, se não exercido no lapso 

legalmente estabelecido. Neste caso, a suposta violação jurídica com 

ocorreu em 23/10/2014, data da avença do contrato de empréstimo, do 

qual o autor alega que fora lesado, surgindo aí o termo inicial do prazo 

prescricional para que se requeresse a reparação por danos 

supostamente experimentados, entretanto, a ação foi distribuída somente 

em 27/11/2019, mais de 05 (cinco) anos após a avença do contrato. 

Entretanto, QUALQUER pretensão civil oriunda da cobrança de dívida 

líquida constante do instrumento particular deveria ter sido ajuizada até 

23/10/2019, em obediência ao disposto no artigo 206, do Código Civil, §5º, 

I, in verbis: “Art. 206. Prescreve: ... § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de 

cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 

particular;” Ocorre que, como já mencionado, a presente demanda só fora 

intentada em 27/11/2019, tendo, portanto, decorrido o prazo prescricional 

quinquenal para a pretensão de cobrança requerida pelo autor. Assim 

sendo, ante a notória incidência da prescrição, declaro extinto o processo, 

com análise do mérito, com fulcro no artigo 487, II, CPC. Revogo a medida 

liminar anteriormente concedida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo SENTENÇA VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013426-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013426-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARINALDO FERREIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

proposta por MARINALDO FERREIRA em desfavor de BANCO BMG S/A. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Inicialmente 

é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. O que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que só agora ao verificar seu contracheque, percebeu também 

um desconto MENSAL desde a data de 01/10/2015 no valor de R$ 46,85 

(Quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), conforme cópia dos 

contracheques anexos, Reserva de Margem Consignável (RMC), sob o 

título do BANCO BMG. Aduz que até a presente data, outubro/2019, já 

foram descontados R$ 2.248,80 (Dois mil reais e duzentos e quarenta e 

oito reais e oitenta centavos). Ocorre que não teria contratado referido 

empréstimo, tampouco autorizado a cobrança em sua folha de pagamento 

a título de Cartão de Crédito, modalidade que aduz não ter sido contratada. 

Com isso, requer a suspensão dos descontos do referido empréstimo na 

sua folha de pagamento, bem como a restituição em dobro do que fora 

pago a maior e a condenação da reclamada em danos morais. Ocorre que, 

embora a parte autora tenha admitido a contratação de outros 

empréstimos (consignados em folha há mais tempo) firmado entre as 

partes, a reclamada, por sua vez, trouxe apenas contestação com 

argumentos genéricos, não rebatendo especificamente qualquer das 

alegações da inicial, tampouco trouxe documentos hábeis a retirar a 

legitimidade e a validade das alegações da peça exordial. De toda forma, 

restou incontroverso que a parte autora realizou empréstimos outros (com 

diversas instituições financeiras), mas não há nos autos qualquer prova 

de que tenha havido a contratação de empréstimo pelo autor na 

modalidade denominada “saque em cartão de crédito”, porque não há 

qualquer instrumento devidamente assinado pelo autor, reconhecendo as 

parcelas a serem descontadas em sua folha de pagamento a partir de 

outubro/2015. Assim, restou demonstrada a lesão ao direito do autor, uma 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 875 de 1000



vez que não há provas da contratação a título de “saque no cartão de 

crédito”, totalizando, segundo planilha apresentada, a elevada quantia de 

R$4.497,60 (Quatro mil reais e quatrocentos e noventa e sete reais e 

sessenta centavos), já calculada em dobro. Assim, considerando 

inexistência de elementos probatórios que afastem o direito da parte 

autora e, havendo verossimilhança em suas alegações, a procedência da 

ação, para imediata cessação dos descontos, é medida que se impõe. 

Conclui-se, portanto, que o banco reclamado agiu sem direito algum ao 

efetuar descontos em folha de pagamento não regularmente consumidos 

ou contratados pelo reclamante, já que ultrapassaram em muito a quantia 

originalmente emprestada pelo autor, causando-lhe evidentes prejuízos, 

uma vez que privou-o de verba de caráter alimentar, sendo imperativo que 

responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Nesse 

contexto, é cediço que com o desconto não previsto em seu salário, 

passou a parte autora a conviver com uma situação inesperada, 

ultrapassando o razoável, que lhe causou constrangimentos e 

aborrecimentos. Concluo ainda que que a prestação de serviço foi falha e, 

portanto, culmina o seu dever de indenizar a parte reclamante também 

pelos danos materiais a ela causados. Imperioso, também, destacar que o 

deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela 

responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em 

face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com 

os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, a indenização por dano material correspondente ao valor de 

R$4.497,60 (Quatro mil reais e quatrocentos e noventa e sete reais e 

sessenta centavos), cobrado indevidamente da parte autora e já calculado 

em dobro, conforme dispõe o parágrafo único do art. 42 do Código de 

Defesa do Consumidor. Reputa-se assim existentes a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, o fato e o nexo causal, restando inequívoca 

a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de para o fim de manter e confirmar os termos da tutela 

antecipada; CONDENAR o reclamado ao pagamento ao autor da quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, com 

correção monetária a partir desta data e juros a partir da citação; por fim, 

CONDENAR a reclamada a restituir para a parte autora o valor de 

R$4.497,60 (Quatro mil reais e quatrocentos e noventa e sete reais e 

sessenta centavos), – já calculados em dobro, corrigidos monetariamente 

pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do 

CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, 

bem como das parcelas vincendas que forem descontadas no decurso 

deste processo (artigo 323, CPC); e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009727-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GERSON THIAGO LEITE DE MORAES REQUERIDO: VIVO 

S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINARES Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de 

provas mínimas para embasar o pleito autoral, analisando os elementos e 

documentos juntados aos autos vislumbro que a parte autora trouxe todos 

os documentos necessário para demonstrar a ocorrência de inscrição 

indevida realizada pela reclamada. A reclamada levanta preliminar 

alegando que a parte reclamante não juntou nenhum comprovante de 

residência em seu nome. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida 

pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar a 

inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º 

do CPC. A propósito, segundo o magistério de Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery : “(...) O autor pode juntar à petição inicial 

documentos que entende sejam importantes para demonstrar a existência 

dos fatos constitutivos de seu pedido (CPC 333 I). Há documentos, 

entretanto, que não são indispensáveis à propositura da ação, isto é, sem 

os quais o pedido não pode ser apreciado pelo mérito. A 

indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível 

diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida 

em juízo. (...) (in JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, 

Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10. Ed., 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, p. 552” Nessas condições, deve 

ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que 

acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia 

dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. III.MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

pela requerida por dívida no valor de R$ 67,75(sessenta sete reais e 

setenta cinco centavos), com data de inclusão em 17/03/2019, no entanto 

a requerente não reconhece a dívida negativada. Assim, pugna pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por 

sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer 

ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez 

que o reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu 

com suas obrigações no que tange ao pagamento dos débitos, estando 

amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 

sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA 

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 
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seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Entretanto, em que pese à conduta ilícita praticada 

pela reclamada, melhor sorte não socorre ao reclamante no que tange à 

ocorrência de danos morais. Em consulta ao extrato do órgão de proteção 

ao crédito apresentado pelo reclamante é possível observar o registro de 

anotações preexistentes a anotação discutida nos autos. Assim, embora 

demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome 

do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registros anteriores 

válidos nos cadastros de proteção ao crédito aponta a inexistência de 

abalo, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta 

ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano moral 

indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da 

súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante 

para: 1 – Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; 2 - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos 

morais. Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder 

a exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004091-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AMELIA APARECIDA ANICESIA DE OLIVEIRA PAZ 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por AMELIA APARECIDA 

ANICESIA DE OLIVEIRA PAZ em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS S/A. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Sustenta a 

parte autora que adquiriu passagem aérea da empresa Ré para realização 

de transporte aéreo no dia 27/07/2019, viagem partindo da cidade de 

Cuiabá - MT tendo como destino final a cidade de Curitiba-PR com conexão 

em São Paulo – SP. Afirma que no dia do voo, o chek in este que foi 

devidamente realizado pelo Requerente. Porém, sem qualquer aviso ou 

informação prévia e por razões desconhecidas o seu embarque no voo 

programado para empreender o trecho entre Cuiabá e Curitiba teria sofrido 

atraso de “mais de quatro horas”, o que teria lhe causado diversos 

transtornos e perda do voo de conexão. Como chegou ao seu destino final 

com várias horas de atraso, decorrente da falha na prestação de serviço 
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da reclamada, requer indenização por danos morais. De outro lado, em 

contestação, a parte Reclamada alega que o cancelamento do embarque 

ocorreu devido à manutenção não programada na aeronave que faria o 

voo do autor, aduz que não cometeu qualquer ato ilícito indenizável. 

Verifico que a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade 

das alegações e documentos juntados na inicial. Além do que, restou 

incontroverso que ao invés de chegar às 20h55, como originalmente 

contratado, o novo voo da autora chegou às 00:50, ou seja, cerca de 4 

horas de atraso. Assim, o dano moral decorrente do atraso do voo é 

presumido, e a responsabilidade é do causador, pelo desconforto, aflição 

e transtornos causados ao passageiro que arcou com o pagamento 

daquele serviço, prestado de forma defeituosa. Nesse mesmo sentido 

corrobora a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO 

NACIONAL, DE SÃO PAULO PARA PORTO ALEGRE. ATRASO NO VOO 

POR PERÍODO SUPERIOR A QUATRO HORAS. NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES AOS 

PASSAGEIROS. DESCASO PARA COM O CONSUMIDOR, DIANTE DA 

FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 4.000,00, A FIM DE 

ADEQUÁ-LO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS 

RECURSAIS. READEQUAÇÃO DOS MARCOS INICIAIS DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71005819743, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 16/12/2015) Essas premissas forçam reconhecer 

que a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao autor, 

a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

ambos os valores corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data 

e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, nos 

termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012341-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALINE MAYARA DA FONSECA REQUERIDO: YCASA 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por Danos 

Morais, em que alega a Reclamante que adquiriu na loja física da 

requerida, em 02/02/2019, alguns móveis para a sua casa (jogo de mesa e 

cadeiras), pagando a totalidade de R$ 1.999,00, com prazo de entrega 

para 30 (trinta) dias a partir do pagamento. Entretanto, até a data de 

ingresso com a presente demanda, 16/10/2019, os produtos não tinham 

sido entregues. Com isso, requer o cancelamento da compra, com a 

devolução da quantia paga, bem como indenização por danos morais. 

Verifica-se que parte reclamada, embora devidamente citada (evento ID 

25851545), deixou de comparecer à audiência de conciliação (mov. ID 

26560494), tampouco apresentou justificativa para sua ausência ou 

mesmo a peça de defesa, portanto decreto a revelia e aplico seus efeitos. 

Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão à parte autora. Analisando os autos, não restam 

dúvidas quanto à falha na prestação de serviço, que restou 

incontroversa. Quando se adquire um produto na internet, obviamente a 

empresa tem a obrigação de realizar a entrega, porém, a não entrega, sem 

qualquer justificativa ao consumidor, gera frustração, desconforto e 

aflição, o que por si só caracteriza o dano moral, restando ainda o caráter 

punitivo e educativo, para que impeça que a empresa Reclamada, cometa 

novamente a falha aqui presenciada. Portanto, deve a parte reclamada 

restituir o valor cobrado pelos produtos vendidos, mas não entregues ao 

reclamante. Tal reembolso deve ocorrer na forma simples, eis que não se 

enquadra na hipótese do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa 

do Consumidor. Nesse ponto, friso que o E. STJ, em julgamento da 

Reclamação n. 7.247 – DF (2011/0268446-3) firmou o entendimento de que 

para a caracterização da repetição do indébito em dobro, como prevista 

no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 

torna-se imprescindível a demonstração da má-fé do credor. No caso, 

como não foi comprovada a má-fé da reclamada, a restituição deve 

ocorrer na forma simples referente aos valores pagos mensalmente, no 

total de R$ 1.227,52 (mil duzentos e vinte e sete e cinquenta e dois 

centavos). Ademais, o réu não trouxe prova alguma de suas articulações 

fático-jurídicas, descumprindo assim, o inciso II, do art. 373 do CPC: “Art. 

373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Imperioso destacar 

que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela 

responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em 

face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com 

os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão 

vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa da 

reclamada no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pela reclamada culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. Portanto, violado 

o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - 

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação infraconstitucional, 
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via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve que: “Aquele que por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou 

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.’ E, também, o 

artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe 

que: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos.” Desse modo, tenho que, devida é a indenização à 

parte reclamante, pois, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas 

tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o 

que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a 

extensão suficiente para configurar o dano moral. POSTO ISTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos da inicial, para o fim de: A) condenar a parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$1.999,00 (um mil novecentos e noventa e 

nove reais), a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido 

monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir do desembolso; B) condenar a parte reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo “INPC” e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da sentença; Com arrimo no 

que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo 

de condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz 

de direito para apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012755-92.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012755-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EMANUELLE CARDOSO BAIA DE SOUZA REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos termos da 

Lei nº 9.099/95, art. 38. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar referente à 

impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o 

momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência do artigo 98, CPC. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de Ação Indenizatória 

na qual alega a parte autora que contratou a empresa requerida, 

adquirindo passagens aéreas com destino a Teresina, no dia 20/09/2019. 

Entretanto, aduz que quando chegou no aeroporto foi informada que o 

avião já tinha decolado, com isso tentou remarcar a viagem e teve que 

pagar uma taxa de remarcação de R$ 1.466,84 (mil, quatrocentos e 

sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Ante tais fatos, postula 

pela restituição dos valores a título de danos materiais, bem como danos 

morais. A reclamada alega em sua defesa culpa exclusiva da reclamante 

que não chegou no horário indicado, informa que ante a ausência de 

conduta ilícita de sua parte não há que se falar em danos morais e 

restituição dos danos materiais. Pugna pela improcedência da presente 

demanda. Nesta situação, tratando-se de autêntica relação de consumo, é 

assegurada, no artigo 6º, VI, da Lei 8.078/90, a reparação dos danos 

morais. À parte reclamada competia a obrigação de realizar o transporte 

do reclamante, nos horários previamente agendados e contratados. O não 

cumprimento desta obrigação configura defeituosa prestação de serviços, 

e, como tal, ato ilícito, marcado pelo fornecimento de serviço sem a 

eficiência que dele se espera, configurador da obrigação de indenizar. 

Lembro que, neste particular, como fornecedora dos serviços, sua 

responsabilidade é objetiva, o que significa que independe de culpa. 

Vejamos: “Art- 14 – O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou 

o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do 

prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se 

exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. Ademais, 

referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade 

objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que 

se falar em inocorrência de dano moral à parte reclamante, isso porque a 

antecipação do voo lhe causou transtorno, frustração e desconforto, uma 

vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço, situação 

que vai muito além dos meros aborrecimentos que são ordinariamente 

suportado por qualquer cidadão na vida cotidiana. Sobre a matéria: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. VOO ANTECIPADO DE FORMA 

UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS CONFIGURADOS. REDIMENSIONAMENTO CABÍVEL. INVERSÃO 

DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 

Dano moral. A alteração do horário do voo da parte autora, que antecipou 

a viagem em três horas, sem comunicação prévia aos autores, 

acarretando o término abrupto em sua programação de férias, deixando-o 

no aeroporto sem a devida assistência. Transtornos que ultrapassam o 

mero dissabor ou aborrecimento comumente verificados pelos 

passageiros do transporte aéreo, configurando efetivo abalo moral, 

passível de reparação. Quantum indenizatório. A contraprestação pelo 

sofrimento auferido tem a função de compensar a dor injustamente 

causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida 

em situações como a ocorrida, sendo necessária a observação das 

condições financeiras das partes, a gravidade do fato, além do grau de 

culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum majorado para patamar 

harmonizado com a jurisprudência deste Tribunal. Dano material reajustado 

em conformidade aos valores constantes dos documentos comprovados 

nos autos. Redimensionamento dos encargos sucumbenciais. APELAÇÃO 

PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70078530284, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 

12-09-2018) A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

favor da reclamante ilícito enriquecimento. No que concerne ao pedido de 

danos materiais, entendo que estes não devem prosperar. Em análise aos 

documentos juntados nos autos não é possível visualizar provas que 

demonstrem os gastos que a parte autora alegou na exordial, e sendo 

incumbência da mesma trazer elementos mínimos que corroboram com o 

alegado, entendo que ela não se desincumbiu de tal ônus, sendo a 

improcedência a medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação e o faço para: 1 - CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a reclamante pelos danos morais sofridos, 

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da 

sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. 2- OPINO pela 

improcedência dos danos materiais. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007702-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAURA VICUNNA FREITAS PEREIRA NUNES REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Afasto a 

preliminar de rejeição da inversão do ônus da prova, tendo em vista que 

este se confunde com o mérito da lide, de modo que com ele deve ser 

analisado. III. MÉRITO No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

reclamante alega na petição inicial que é usuária dos serviços prestados 

pela reclamada e que discorda dos valores da fatura de água com 

vencimentos em 15.04.2019 de R$ 2.242,28, 13.05.2019 de R$ 1.460,60, 

13.06.2019 de R$ 1.296,03, 15.07.2019 de R$ 84,95, 13.08.2019 de R$ 

29,43 e 13.09.2019 de R$ 29,43, uma vez que os valores não 

correspondem com a sua média mensal; Aduz que tentou resolver o 

problema administrativamente para que as faturas fossem corrigidas, 

porém não obteve êxito. Deste modo, requer a procedência da ação para 

que sejam readequadas as faturas contestadas, bem como indenização 

pelos danos morais sofridos pelo corte realizado. A reclamada, por sua 

vez, alega que inexiste ato ilícito, uma vez que não foi constatada qualquer 

irregularidade no funcionamento da UC do reclamante, ainda, que as 

faturas foram geradas a partir da leitura do consumo registrado no imóvel. 

Afirma, ainda, que os danos declinados na inicial decorrem de culpa 

exclusiva da consumidora, razão pela qual requer a improcedência da 

ação. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que aquela a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostado, verifico não 

assistir razão à reclamada, uma vez que não restou comprovada a 

legalidade do consumo registrado nas faturas dos meses aqui discutidos, 

e mais, se inexiste irregularidade no hidrômetro (conforme defesa) 

instalado à época em que as faturas acima da média foram geradas, 

torna-se injustificável os valores cobrados. Logo, em que pesem os 

argumentos suscitados pela reclamada de que não há qualquer 

irregularidade no hidrômetro da autora, constata-se que a documentação e 

as assertivas por ela apresentadas demonstram que nos meses de abril a 

julho de 2019, houve um aumento injustificado no consumo, impondo-se a 

readequação dos valores, uma vez que não há nos autos qualquer prova 

que justifique a excessiva cobrança, a não ser documentos unilaterais, 

que não possuem o condão de fornecer prova convicta. Ressalto que em 

relação as faturas com vencimento em agosto e setembro não vislumbro 

cobranças acima daquilo que a consumidora pagava, ou seja, com relação 

a essas faturas não há que se falar em cobranças acima da média de 

consumo. Sendo assim, resta evidente que os valores cobrados nas 

faturas contestadas de abril a julho são indevidos, não tendo a reclamada 

se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 

373, II, do CPC. Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. A demonstração de situação excepcional 

incumbia à concessionária, sendo impossível exigir da reclamante a 

produção de prova negativa. Por fim, quanto ao dano moral, em si mesmo, 

não há que se falar em prova; o que se deve comprovar é o fato que 

gerou o desconforto e a indignação da reclamante, e este restou 

comprovado. E provado o fato, impõe-se a condenação, pois, nesses 

casos, em regra, considera-se o dano in re ipsa. Ademais, é certo que é 

possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor 

inerente a vida em sociedade, causando real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora, uma vez que ficou privada de serviço 

essencial à sobrevivência que permite a convivência do ser humano de 

forma digna em sociedade. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

das preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação, e o faço para: 1 - DETERMINAR o cancelamento das faturas com 

vencimento meses de abril, maio, junho e julho de 2019, e, por 

conseguinte, que a reclamada proceda à readequação da referida fatura 

com base na média dos seis últimos meses anteriores a emissão das 

faturas discutidas em juízo; 2- DETERMINO que a reclamada proceda o 

envio de faturas com os valores a título de parcelamento de débitos 

anteriores, conforme requerido na exordial. 3 - CONDENAR a reclamada 

ao pagamento de indenização por dano moral a reclamante no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. - MANTENHO a liminar deferida. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, artigos 54 e 55). Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006168-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE REQUERIDO: 

COMERCIO DIGITAL BF LTDA. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida, na medida em que a reclamada participou da 

relação comercial auferindo vantagem, motivo pelo qual se encontra como 

fornecedor e responsável pela distribuição do produto. III. MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Trata-se de Ação de indenização por danos morais e 

materiais, em que alega a Reclamante ter adquirido através do site da 

reclamada 4 produtos, narra que 3 deles foram entregues, porém não 

recebeu o item sapatilha, ante tais fatos entrou em contato com a 

reclamada e até a propositura da demanda não obteve retorno. Ante tais 

fatos pede pela devolução dos valores gastos, bem como indenização 

pelos danos morais sofridos. A Reclamada em sua defesa alega que há 

no presente caso culpa exclusiva de terceiro, por fim alega que não há 

que se falar em indenização por danos morais ante a ausência de 

elementos ensejadores do mesmo, com isso pugna pela improcedência da 

presente demanda. Com efeito, a relação jurídica havida entre as partes é 

de consumo, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive quanto à inversão do ônus da prova, em razão da vulnerabilidade 

caracterizada pela hipossuficiência probatória, com base no art. 6º, VIII, 

do CDC. Analisando os autos, não restam dúvidas quanto à falha na 

prestação de serviço, que restou incontroversa. Quando se adquire um 

produto, obviamente a empresa tem a obrigação de realizar a entrega, 

conforme previamente pactuado, porém, a não entrega, sem qualquer 

justificativa ao consumidor, gera frustração, desconforto e aflição, o que 

por si só caracteriza o dano moral, restando ainda o caráter punitivo e 
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educativo, para que impeça que a empresa Reclamada, cometa novamente 

a falha aqui presenciada. Friso que a empresa reclamada não trouxe aos 

autos nenhuma prova que justificasse a impossibilidade da entrega dos 

produtos, ou seja, a reclamada não se desincumbiu no ônus que lhe cabia, 

seja nos termos do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

concedida a favor do consumidor. Assim, o que se tem é que o 

consumidor pagou, mas jamais recebeu o produto, sem qualquer 

informação prestada pela reclamada. Portanto, deve a parte reclamada 

restituir o valor cobrado pelo produto vendido, mas não entregue. 

Imperioso destacar que a deslinde da questão fático-jurídica aqui 

registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos 

tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe 

impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em 

conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do 

Consumidor. Vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa da 

reclamada no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pela reclamada culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. Portanto, violado 

o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - 

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação infraconstitucional, 

via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve que: “Aquele que por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou 

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.” E, também, o 

artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe 

que: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor (...) VI – a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos.” Desse modo, tenho que é devida a indenização à 

parte reclamante, pois, da análise dos autos, verifico que houve tentativas 

infrutíferas para solucionar a questão administrativamente - conforme 

e-mails anexos aos autos - o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e 

transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA da ação e o faço para: 1- CONDENAR reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 67,42 (sessenta e sete reais e quarenta 

e dois centavos), a título de indenização por danos materiais, a ser 

corrigido monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês a partir do desembolso. 2- CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007702-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA VICUNNA FREITAS PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007702-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAURA VICUNNA FREITAS PEREIRA NUNES REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Afasto a 

preliminar de rejeição da inversão do ônus da prova, tendo em vista que 

este se confunde com o mérito da lide, de modo que com ele deve ser 

analisado. III. MÉRITO No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

reclamante alega na petição inicial que é usuária dos serviços prestados 

pela reclamada e que discorda dos valores da fatura de água com 

vencimentos em 15.04.2019 de R$ 2.242,28, 13.05.2019 de R$ 1.460,60, 

13.06.2019 de R$ 1.296,03, 15.07.2019 de R$ 84,95, 13.08.2019 de R$ 

29,43 e 13.09.2019 de R$ 29,43, uma vez que os valores não 

correspondem com a sua média mensal; Aduz que tentou resolver o 

problema administrativamente para que as faturas fossem corrigidas, 

porém não obteve êxito. Deste modo, requer a procedência da ação para 

que sejam readequadas as faturas contestadas, bem como indenização 

pelos danos morais sofridos pelo corte realizado. A reclamada, por sua 

vez, alega que inexiste ato ilícito, uma vez que não foi constatada qualquer 

irregularidade no funcionamento da UC do reclamante, ainda, que as 

faturas foram geradas a partir da leitura do consumo registrado no imóvel. 

Afirma, ainda, que os danos declinados na inicial decorrem de culpa 

exclusiva da consumidora, razão pela qual requer a improcedência da 

ação. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que aquela a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostado, verifico não 

assistir razão à reclamada, uma vez que não restou comprovada a 

legalidade do consumo registrado nas faturas dos meses aqui discutidos, 

e mais, se inexiste irregularidade no hidrômetro (conforme defesa) 

instalado à época em que as faturas acima da média foram geradas, 

torna-se injustificável os valores cobrados. Logo, em que pesem os 

argumentos suscitados pela reclamada de que não há qualquer 

irregularidade no hidrômetro da autora, constata-se que a documentação e 

as assertivas por ela apresentadas demonstram que nos meses de abril a 

julho de 2019, houve um aumento injustificado no consumo, impondo-se a 

readequação dos valores, uma vez que não há nos autos qualquer prova 

que justifique a excessiva cobrança, a não ser documentos unilaterais, 

que não possuem o condão de fornecer prova convicta. Ressalto que em 

relação as faturas com vencimento em agosto e setembro não vislumbro 

cobranças acima daquilo que a consumidora pagava, ou seja, com relação 

a essas faturas não há que se falar em cobranças acima da média de 

consumo. Sendo assim, resta evidente que os valores cobrados nas 

faturas contestadas de abril a julho são indevidos, não tendo a reclamada 

se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 

373, II, do CPC. Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. A demonstração de situação excepcional 

incumbia à concessionária, sendo impossível exigir da reclamante a 

produção de prova negativa. Por fim, quanto ao dano moral, em si mesmo, 

não há que se falar em prova; o que se deve comprovar é o fato que 

gerou o desconforto e a indignação da reclamante, e este restou 

comprovado. E provado o fato, impõe-se a condenação, pois, nesses 
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casos, em regra, considera-se o dano in re ipsa. Ademais, é certo que é 

possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor 

inerente a vida em sociedade, causando real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora, uma vez que ficou privada de serviço 

essencial à sobrevivência que permite a convivência do ser humano de 

forma digna em sociedade. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

das preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação, e o faço para: 1 - DETERMINAR o cancelamento das faturas com 

vencimento meses de abril, maio, junho e julho de 2019, e, por 

conseguinte, que a reclamada proceda à readequação da referida fatura 

com base na média dos seis últimos meses anteriores a emissão das 

faturas discutidas em juízo; 2- DETERMINO que a reclamada proceda o 

envio de faturas com os valores a título de parcelamento de débitos 

anteriores, conforme requerido na exordial. 3 - CONDENAR a reclamada 

ao pagamento de indenização por dano moral a reclamante no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. - MANTENHO a liminar deferida. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, artigos 54 e 55). Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002344-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002344-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANGELA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS REQUERIDO: 

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME, EDERSON DE OLIVEIRA I. 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de 

ação de anulação de negócio jurídico c/c danos morais em que a 

reclamante alega no dia 10 de janeiro de 201 9 celebrou contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel, localizado na Rua Isaias, casa 

02, Quadra 76, Residencial Paiaguás, Várzea Grande -MT, com a 

Construtora Eirele -ME, sob a intermediação da requerida Ideale Soluções 

Imobiliarias LTDA, informa que foi pago o valor de R$ 5.787,50 (cinco mil 

setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) referente ao 

serviço prestados de Corretagem. Alega que, em razão de ter tido o 

financiamento bancário negado, a venda não se concretizou. Por essa 

razão, pleiteia pela restituição do valor pago a título de intermediação e 

danos morais pelos transtornos sofridos. Em contestação a reclamada 

alega que a autora tinha ciência que se tratava de contrato de 

intermediação e que não cometeu qualquer ato ilícito. Alega que a 

cobrança da taxa é devida, conforme o entendimento do STJ. Por fim junta 

aos autos contrato devidamente assinado pela reclamante em que os 

valores cobrados referentes a taxa de intermediação encontram-se 

devidamente especificados. Em que pesem as alegações da parte 

reclamante, é certo que o caso foi objeto de Recurso Repetitivo no 

Superior Tribunal de Justiça, tendo o colegiado decidido, de forma 

unânime, pela validade da cláusula que transfere ao consumidor o 

pagamento da comissão de corretagem, desde que previsto em contrato e 

destacado o valor da referida comissão. Segundo o relator, ministro Paulo 

de Tarso Sanseverino, as incorporadoras têm efetivamente transferido 

esse custo ao consumidor, por meio da terceirização do serviço a 

profissionais da área de corretagem, não havendo venda casada, 

"apenas a terceirização da atividade de comercialização para 

profissionais do setor, o que não causa prejuízo para os consumidores". 

Assim, concluiu que, em principio, "é válida a cláusula que transfere ao 

consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, exigindo-se 

transparência". Com isso, a tese final apresentada pelo relator foi: 

"Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a 

obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa 

de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação 

imobiliária desde que previamente informado do preço total da aquisição da 

unidade autônoma, destacado o valor da comissão de corretagem." 

Analisando o conjunto probatório dos autos, é possível verificar que o 

documento assinado cumpriu com os requisitos que o STJ fixou para 

validar a cobrança da referida taxa, sendo assim, entendo que a 

reclamada cumpriu com o seu dever de informar que o valor cobrado era 

sobre o serviço que foi devidamente prestado, mesmo que o contrato não 

viesse a ser concretizado por motivos alheios as presentes partes. 

Vislumbro no presente caso que a reclamada cumpriu com o dever de 

encontrar o imóvel que a reclamante procurava e pelo serviço ter sido 

prestado cabível o seu pagamento. Nesse sentido, dispõe o artigo 725 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 725 - A remuneração é devida ao corretor uma 

vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, 

ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das 

partes.” Desta feita, verifico que não há que se falar em restituição de 

valores quanto à comissão de corretagem. Do mesmo modo, necessário 

esclarecer que a situação retratada nos presentes autos, não se 

enquadra como passível de reparação civil por dano moral, uma vez que 

não restou comprovado qualquer ilicitude imputável à reclamada. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

reclamante. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55). Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005978-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ERIVALDO MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005978-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAIMUNDO ERIVALDO MARTINS FERREIRA REQUERIDO: 

VIVO S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado 

especial arguida em razão de necessidade de produção de prova pericial, 
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tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis à 

formação de juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia o reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o referido 

débito, por isso pleiteia pela declaração de inexistência de débito. A 

reclamada em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar a reclamante inadimplente em relação às faturas, conforme 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, a reclamada juntou contrato de adesão 

devidamente assinado pelo reclamante, histórico de faturas e dados 

cadastrais em nome do reclamante, ficando demonstrado nos autos que o 

reclamante possuía relação jurídica junto com a reclamada. No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a semelhança 

nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa 

aludido recurso. Instado a se manifestar a reclamante apresentou 

impugnação e mesmo a reclamada trazendo aos autos documentos que 

demonstram o débito não quitado a reclamante não traz nenhum elemento 

que comprove a quitação dos débitos, não se desincumbindo do ônus que 

lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA NO VALOR DE R$89,48 (oitenta e nove reais e quarenta e oito 

centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR “PRINTS” DO 

SISTEMA DA RECLAMADA QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E 

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 0059562-27.2018.811.0001) Por fim, 

indefiro o pedido de condenação da parte autora como litigante de má fé, 

uma vez que não vislumbro os elementos de tal instituto na presente 

demanda e defiro o pedido contraposto realizado pela reclamada, para que 

o reclamante efetue o pagamento dos valores discutidos nos autos. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. - Opino 

pela procedência do pedido contraposto realizado pela reclamada, 

condenando a reclamante a pagar o valor de R$ 126,93 (cento e vinte e 

seis reais e noventa e três centavos), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004726-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOLAN CASTELHANO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO TULIO CAETANO (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004726-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANO FONTOLAN CASTELHANO VIEIRA REQUERIDO: 

BANCO SAFRA S-A, MARCO TULIO CAETANO Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL 

proposta por LUCIANO FONTOLAN CASTELHANO VIEIRA em desfavor de 

Banco Safra S-A e MARCO TULIO CAETANO. Alega a parte autora, em 

síntese, que em novembro/2007 realizou negócio de compra e venda de 

um automóvel GM/CORSA HATCH JOY, prata, 2004/2005, Placa: 

KAJ-5698, sendo que a segunda parte reclamada adquiriu o veículo e o 

alienou junto ao primeiro reclamado, tendo ficado responsável pela 

transferência de propriedade do bem. Assevera que os reclamados 

deixaram de cumprir com sua obrigação, gerando dívidas no Detran-MT 

decorrentes do não pagamento de IPVA e Licenciamento anual, bem como 

multas de trânsito. Com isso, requer condenação em obrigação de fazer, 

bem como danos morais. Pois bem. Sabe-se que, violado o direito 

subjetivo, surge para o titular a prerrogativa de exigir sua reparação 

judicial, e que este direito de ação é aniquilado, se não exercido no lapso 

legalmente estabelecido. Neste caso, a suposta violação jurídica ocorreu 

em ainda em novembro/2007, ano em que teria ocorrido a compra e venda 

do automóvel, mas não realizada a devida transferência, surgindo aí o 

termo inicial do prazo prescricional para que se requeresse a restituição 

dos valores da negociação ou mesmo para se ver indenizada pelos 

supostos danos morais, entretanto, a ação foi distribuída somente em 

27/08/2019, mais de 10 (dez) anos após o ocorrido. Logo, QUALQUER 

pretensão civil oriunda dos supostos danos experimentados, seja de 

ordem moral ou material, deveria ter sido ajuizada até novembro/2010, em 

obediência ao disposto no artigo 206, do Código Civil, §3º, IV, in verbis: 

“Art. 206. Prescreve: ... § 3o Em três anos: ... V - a pretensão de 

reparação civil;” Entretanto, como já mencionado, a presente demanda só 

fora intentada em 27/08/2019, tendo, portanto, decorrido o prazo 

prescricional trienal para a pretensão de reparação civil requerida pelo 

autor. Nestes termos, a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO 

ENTRE PARTICULARES. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO 

ADQUIRENTE. RESTRIÇÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE AO NEGÓCIO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 123, § 1º DO CTB. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. 

OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 205 E 206, 

§3º, V, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71006397517, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins 

Facchini, Julgado em 29/11/2016) Assim sendo, reconheço de ofício a 

preliminar de prescrição e declaro extinto o processo, com análise do 

mérito, com fulcro no artigo 487, II, CPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008717-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DOUGLAS SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26246/O 

(ADVOGADO(A))

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONETIZZE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSVALDO LINO PIMENTEL NETO OAB - MG139679 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008717-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAICON DOUGLAS SILVA SANTOS REQUERIDO: 

MONETIZZE LTDA - ME I. RELATÓRIO Dispensando o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida, na medida em que a reclamada participou da 

relação comercial auferindo vantagem, motivo pelo qual se encontra como 

fornecedor e responsável pela distribuição do produto. III. MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Alega o requerente que em 01.08.2019, adquiriu o plano 

denominado “instaconvert” no valor mensal de R$ 79,90 (setenta nove 

reais e noventa centavos), porém na primeira compra, e por equívoco 

cadastrou o e-mail errado, consequentemente não tendo acesso ao 

produto, com isso no mesmo dia solicitou o cancelamento da aquisição. 

Aduz que no intuito de evitar uma cobrança em duplicidade, notificou 

devidamente a Requerida acerca do pedido de cancelamento de sua 

compra, vez que no interesse em ter acesso ao produto, realizou uma 

nova compra, inserindo os dados corretos. Expõe que apesar de ter 

finalizado a compra corretamente, não conseguiu ter acesso ao produto 

na plataforma da Requerida, informa que ao receber a mercadoria em seu 

e-mail, o link que permite acesso finalizava com uma mensagem de erro. 

Com isso tentou efetuar vários contatos com a Requerida para sanar o 

problema, obtendo resposta apenas após um mês de suas reclamações. 

Sendo informado que houve o cancelamento das compras. Argumenta que 

em 01.10.2019 não conseguiu concluir uma compra em um mercado local, 

uma vez que não havia limite disponível em seu cartão de crédito, devido a 

negativa da Requerida em realizar o estorno das compras realizadas. 

Declara que em um novo contato, a Requerida se comprometeu a cancelar 

as compras. Entretanto, fato que nunca ocorreu, considerando que as 

cobranças continuaram sendo lançadas em suas faturas. Alude que 

apesar de todas as tentativas, entrou em contato mais uma vez com a 

Requerida, solicitando o estorno de todos os valores pagos, que somam a 

quantia de R$ 239,70 (duzentos trinta nove reais e setenta centavos). Por 

tais razões, ajuizou esta ação pleiteando a restituição dos valores, bem 

como indenização por danos morais sofridos. A Reclamada argumenta em 

sua defesa que não possui responsabilidade quanto aos danos sofridos 

pelo reclamante, alegando ser parte ilegítima, informa que houve a 

devolução dos valores ao reclamante. Ante tais fatos postula pela 

improcedência da presente demanda. Com efeito, a relação jurídica havida 

entre as partes é de consumo, sujeita às regras do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, em razão da 

vulnerabilidade caracterizada pela hipossuficiência probatória, com base 

no art. 6º, VIII, do CDC. Destarte, houve falha na prestação do serviço nos 

termos do art. 14, parágrafo 1º, I do CDC, em razão da negativa de 

estorno por parte da reclamada, conforme solicitado pelo reclamante, sem 

nenhuma justificativa plausível, que somente cumpriu parcialmente tal 

medida em razão da propositura da presente demanda. Vislumbro que 

restou evidente o descaso e desrespeito que foi empregado no 

atendimento ao consumidor pela reclamada, fato este que ultrapassa o 

mero aborrecimento, devendo, portanto, indenizar o Reclamante pelo dano 

moral experimentado. Corroborando: EMENTA - RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE 

– ALEGAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO NÃO 

AUTORIZADA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA– AUSÊNCIA DE 

REEMBOLSO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO 

E FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade do 

fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde 

independentemente de culpa, pela reparação dos DANOS causados aos 

consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos 

termos do art. 14, do CDC. Não restando comprovada a contratação e a 

legitimidade dos descontos na folha de pagamento do promovente, nem 

mesmo a devolução dos valores cobrados administrativamente, resta 

caracterizado o dever de indenizar por DANO MORAL e material. 

Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000445-70.2018.8.11.0007, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) Reconhecida a conduta lesiva, 

o dano moral experimentado pelo autor, e o nexo de causalidade, resta 

caracterizado o dever de indenizar. No que se refere ao quantum 

indenizatório, o procedimento de sua fixação é norteado pelo critério da 

proporcionalidade, segundo o qual devem ser levadas em consideração 

as circunstâncias em que o fato danoso ocorreu, o grau de culpa do 

causador do dano e a realidade financeira dos litigantes. O valor a ser 

arbitrado por danos morais não deve também ser desmedido que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco ínfimo, a ponto do agressor não 

perceber seu desacerto. Em relação ao pedido de danos materiais, 

entendo que este deve ser parcialmente provido. Restou demonstrado nos 

autos que a reclamada efetuou a cobrança dos valores via débito no 

cartão de crédito do reclamante, mesmo sem fornecer o serviço, em 

análise ao alegado na defesa vislumbro que houve o estorno de duas 

parcelas, cada uma no montante de R$ 79,90 (setenta e nove reais e 

noventa centavos), no entanto o reclamante demonstra que foram três 

cobranças, sendo assim, entendo que a obrigação foi parcialmente 

cumprida, devendo a reclamada restituir ao reclamante o montante de R$ 

79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos). IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela rejeição da preliminar arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA da 

presente ação e o faço para: 1 - CONDENAR a reclamada a indenizar o 

reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. 2- CONDENAR a parte 

reclamada a restituir ao reclamante o montante de R$ 79,90 (setenta e 

nove reais e noventa centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005978-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ERIVALDO MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005978-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAIMUNDO ERIVALDO MARTINS FERREIRA REQUERIDO: 

VIVO S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado 

especial arguida em razão de necessidade de produção de prova pericial, 

tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis à 

formação de juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia o reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o referido 

débito, por isso pleiteia pela declaração de inexistência de débito. A 

reclamada em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar a reclamante inadimplente em relação às faturas, conforme 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 
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contratados pela parte autora, a reclamada juntou contrato de adesão 

devidamente assinado pelo reclamante, histórico de faturas e dados 

cadastrais em nome do reclamante, ficando demonstrado nos autos que o 

reclamante possuía relação jurídica junto com a reclamada. No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a semelhança 

nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa 

aludido recurso. Instado a se manifestar a reclamante apresentou 

impugnação e mesmo a reclamada trazendo aos autos documentos que 

demonstram o débito não quitado a reclamante não traz nenhum elemento 

que comprove a quitação dos débitos, não se desincumbindo do ônus que 

lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA NO VALOR DE R$89,48 (oitenta e nove reais e quarenta e oito 

centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR “PRINTS” DO 

SISTEMA DA RECLAMADA QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E 

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 0059562-27.2018.811.0001) Por fim, 

indefiro o pedido de condenação da parte autora como litigante de má fé, 

uma vez que não vislumbro os elementos de tal instituto na presente 

demanda e defiro o pedido contraposto realizado pela reclamada, para que 

o reclamante efetue o pagamento dos valores discutidos nos autos. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. - Opino 

pela procedência do pedido contraposto realizado pela reclamada, 

condenando a reclamante a pagar o valor de R$ 126,93 (cento e vinte e 

seis reais e noventa e três centavos), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007681-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CELIA OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007681-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: MARIA 

CELIA OLIVEIRA SANTOS Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de ação de cobrança onde a autora busca 

o ressarcimento por danos materiais. Assevera a autora ter sido 

contratada pela reclamada para a execução de serviços foto e filmagem, 

tendo sido representada a dívida conforme nota promissória em anexo, 

porém a reclamada não realizou os pagamentos na forma pactuada, 

embora os serviços tenham sido prestados pela autora. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte reclamada, apesar de devidamente citada, 

conforme consta do evento de n. 35, deixou de comparecer à audiência 

de conciliação e de apresentar defesa em tempo hábil. Sendo assim, deve 

ser aplicado o disposto no art.20 da Lei n.º 9.099/95, e, em consequência, 

declaro o reclamado REVEL. Passo, ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, II do CPC, aplicando ao reclamado a revelia. A 

cobrança refere-se ao pagamento que não foi quitado pela Reclamda, que 

não apresentou qualquer defesa. Portanto não há dúvida quanto ao débito 

no valor de R$ 2.591,18 (dois mil quinhentos e noventa e um reais e 

dezoito centavos), devidamente atualizando o montante representado pela 

nota promissória. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

inicial para condenar a reclamada a pagar ao reclamante o valor R$ 

2.591,18 (dois mil quinhentos e noventa e um reais e dezoito centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do 

CTN, contados da citação válida, e assim o faço com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz 

de direito para apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011118-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784-O 

(ADVOGADO(A))

FRANKLIN LACERDA RODRIGUES NEVES OAB - MT21889/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011118-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIAS DOMINGOS DA SILVA REQUERIDO: CARLOS 

ROSSATO DA SILVA AVILA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra pronto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Alega o reclamante que firmou contrato de 

prestação de serviços advocatícios com o reclamado, onde ficou 

entabulado que os honorários de advogado seriam pagos na razão de 

30% (trinta por cento) sobre eventuais danos morais auferidos. 

Entretanto, conforme fez prova, o reclamado levantou integralmente a 

quantia de R$ 5.586,00 (cinco mil quinhentos e oitenta e seis reais), 

referente à condenação por danos morais no processo n. 

8019975-27.2016.811.0001, em 22/05/2017, e nada repassou ao autor. 

Por isso requer a condenação do reclamado em danos materiais e morais. 

Em contestação, alega o Reclamado que houve tentativas de contato com 

o reclamante, tendo este quedado-se inerte em apresentar seus dados 

bancários para depósito de sua parte, e pugna pela improcedência da 

ação. Analisando os documentos constantes nos autos e as alegações 

das partes litigantes, resta incontroverso que o autor “ganhou, mas não 

levou”. Isso porque o valor da condenação a título de danos morais, 

resultante de ação indenizatória transitada em julgado, foi integralmente 

sacado pelo reclamado em em 22/05/2017, conforme restou 

incontroverso, não tendo sido repassado absolutamente nada ao autor, 

desrespeitando o contrato de honorários pactuado entre as partes, que, 

conforme comprovado pelo reclamado limitou a verba honorária em 49% 

dos valores eventualmente aferidos. Em consulta ao processo de origem, 

n. 8019975-27.2016.811.0001, que tramitou perante o 2º Juizado Especial 

desta capital, nota-se claramente que a procuração é outorgada em nome 

do reclamado, Dr. CARLOS ROSSATO DA SILVA ÁVILA - OAB/MT 10.309, 

bem como os demais atos processuais são realizados unicamente por 

este, e, por fim, tanto o documento de mov. 73 (PETIÇÃO DE EXPEDIÇÃO 

DE ALVARÁ) quanto o de mov. 85 (ALVARÁ) indicam a conta pessoal do 
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requerido para a realização do depósito dos valores da condenação: “... 

seja expedido o competente Alvará à Conta Única, para proceder a 

VINCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA do valor indicado no Mov.61, de 

17/01/2017, para a Conta Corrente do seu patrono constituído, abaixo 

detalhada: - Nome: CARLOS ROSSATO DA SILVA ÁVILA - Banco: BANCO 

DO BRASIL - Agência: 2128-8 - Conta Corrente: 28528-5” - CPF: 

327.699.540-91..” Por fim, caberia ao Reclamado comprovar que efetuou o 

pagamento dos valores devidos ao autor, conforme pactuado, o que 

também não fez, nem na seara administrativa, tampouco agora em juízo, 

pois, embora tenha havido audiência de conciliação, não há registro de 

qualquer solicitação de conta bancária ou mesmo qualquer outra conduta 

do reclamado que demonstre a sua intenção de, enfim, pagar o que deve 

ao autor. Nesse ponto, friso que o dinheiro foi sacado pelo reclamado 

ainda em maio/2017, e, deste então, o reclamado reteve consigo os 

valores retirados por meio de Alvará Judicial e nada repassando ao autor, 

preferindo o reclamado aguardar o comando de uma sentença judicial para 

então cumprir o contrato e entregar ao autor o valor a que faz jus. O autor 

trouxe aos autos memória de cálculo com atualização e juros do valor 

devidamente atualizado, perfazendo a quantia correta de R$ 7.752,81, em 

07/010/2019. Desse montante, é devido ao autor o percentual de 51% 

(cinquenta e um por cento), conforme pactuado entre as partes, o que 

corresponde a R$ 3.953,93 (três mil novecentos e cinquenta e três reais e 

noventa e três centavos). Por sua vez, o dano moral é devido AO AUTOR, 

pois é a privação ou lesão de direito da personalidade, em nada se 

vinculando a repercussão patrimonial direta. Na sua aferição 

desconsidera-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. 

Sua contrapartida reprovativa consiste na imposição de uma indenização, 

cujo valor é fixado judicialmente, tendo por objeto a compensação da 

vítima, a punição do infrator e a prevenção quanto a fatos semelhantes 

que provocam insegurança jurídica. Configura-se o dano moral pela 

angústia do autor, transtornos e prejuízos financeiros, principalmente em 

razão da parte reclamada ter se eximido da obrigação de repassar os 

valores retidos indevidamente, embora tenha sido até notificado 

extrajudicialmente, mas quedando-se inerte quanto à sua obrigação. O 

Código Civil prevê em seus arts. 186 e 927 dispõe que todo aquele que 

causar prejuízo a terceiros, pratica um ato ilícito. Verbis: “Art. 186 – 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito”. “Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Na fixação da sanção 

não se pode perder de vista a razoabilidade e a proporcionalidade, 

atentando-se para as circunstâncias que envolvem o fato, bem como para 

as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo a não 

ensejar enriquecimento sem causa de uma parte, nem empobrecimento da 

outra. Ante o exposto, com fulcro nos art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto, para: -Condenar a reclamada a 

pagar ao reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, com juros de 1% ao mês, a partir desta 

sentença. -Condenar a parte reclamada ao pagamento da importância de 

R$ 3.953,93 (três mil novecentos e cinquenta e três reais e noventa e três 

centavos), a título de Danos Materiais, referentes a 51% (cinquenta e um 

por cento) dos valores levantados pelo reclamado à época, a ser corrigido 

monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da data da citação válida; Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Remeta-se cópia desta decisão e sua 

respectiva homologação pelo Exmo. Juiz Togado ao Tribunal de Ética da 

OAB para as providências cabíveis. Submeto a decisão ao MM. Juiz de 

Direito para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013515-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JARLIENE PATRICIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013515-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JARLIENE PATRICIO DA CRUZ REQUERIDO: GOLDEM 

GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Ademais, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por JARLIENE PATRÍCIO DA CRUZ em desfavor de 

GOLDEN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. No caso concreto, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora, como 

consumidora, alega ter desistido do compromisso de compra e venda 

imobiliária assinado com a reclamada, uma vez que o empreendimento 

denominado “Residencial Golden Park” jamais teve suas obras iniciadas, 

passando-se mais de um ano entre o pagamento do que denomina sinal ou 

arras sem que houvesse a construção. Com efeito, verifica-se pelos 

documentos digitalizados nos autos, que a reclamante trouxe o 

comprovante de pagamento de verdadeira taxa de corretagem, 

denominada nos recibos como “parcela de intermediação imobiliária”, no 

valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). Nesse sentido, o art. 

722 do CC, ao tratar da comissão de corretagem, assim prescreve: “Pelo 

contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de 

mandato, de prestação de serviços, ou por qualquer relação de 

dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, 

conforme as instruções recebidas.” Como se sabe, a comissão de 

corretagem é paga ao corretor que aproxima as partes – vendedor e 

comprador - concretizando o negócio. No caso, a prova colhida nos autos 

demonstrou que a parte promovente efetivamente não contratou o corretor 

de imóveis para intermediar a compra do imóvel, não se enquadrando 

assim a relação no disposto nos arts. 722 e seguintes do CC. Portanto, 

descaracterizado o contrato de corretagem, uma vez que a corretora foi 

credenciada para a venda dos imóveis pelas próprias promovidas, agindo 

em seus nomes e interesses. Com efeito, se de um lado é lícita a cobrança 

de corretagem em negócios imobiliários, a teor do que preceitua o art. 722 

do Código Civil, não restou caracterizada, no caso concreto, a atuação do 

corretor de forma independente, uma vez que atuava este como 

verdadeiro funcionário da incorporadora, restringindo-se a acompanhar os 

interessados quando do aporte destes ao local. Ademais, sendo aplicável 

ao feito o CDC, impõe-se a observância do dever de informação, 

consistente em cientificar claramente à parte compradora o fato de estar 

sendo a compra intermediada por profissional autônomo, ao qual seria 

devida comissão de corretagem. Igualmente, o ato praticado pela 

reclamada configura-se prática abusiva, colocando em desvantagem o 

consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista, ao lhe 

transferir o ônus da intermediação da comercialização dos imóveis. Nesse 

sentido, a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

RESSARCIMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. TESE FIRMADA PELO 

STJ. FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA E COM DESTAQUE. 

SOLIDARIEDADE ENTRE A CONSTRUTORA E A IMOBILIÁRIA. CADEIA DE 

FORNECEDORES. RESSARCIMENTO NA FORMA SIMPLES. IMÓVEL 

ADQUIRIDO NA PLANTA. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO 

PROMITENTE-ADQUIRENTE. RESCISÃO UNILATERAL. RETENÇÃO DE 25% 

SOBRE O VALOR PAGO. JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DO TRÂNSITO 

EM JULGADO. PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ. DANOS MORAIS NÃO 
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VERIFICADOS. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 

RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71006190987, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, 

Julgado em: 30-04-2019) Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se a condenação da reclamada à 

restituição dos valores apenas na forma simples, pois não evidenciada a 

hipótese do parágrafo único, do art. 42 do CDC. APELAÇÃO CÍVEL. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CEMIG. RECLASSIFICAÇÃO DA COBRANÇA. 

DIFERENÇA DA TARIFA RESIDENCIAL E RURAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. I - Comprovado nos autos o pagamento 

indevido, sem que o consumidor tenha contribuído para o erro da 

concessionária de serviço público, cabe ao credor restituir os valores. II - 

Indevida a restituição do indébito em dobro quando ausente a 

comprovação de má fé do credor, mormente se a quantia cobrada foi 

objeto de controvérsia judicial. (TJ-MG - AC: 10707100083401001 MG, 

Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 25/03/2014, Câmaras 

Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2014, undefined) 

Todavia, no caso vertente, não vislumbro que o ocorrido tenha causado 

dor, vexame, humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de afetar 

profundamente a higidez psíquica da demandante a ensejar a pretendida 

indenização por danos morais. Assim, não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Ante o exposto, JULGO PARCIAMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a reclamada ao pagamento 

à parte autora do valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês 

a partir da citação, e assim o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007681-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CELIA OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007681-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: MARIA 

CELIA OLIVEIRA SANTOS Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de ação de cobrança onde a autora busca 

o ressarcimento por danos materiais. Assevera a autora ter sido 

contratada pela reclamada para a execução de serviços foto e filmagem, 

tendo sido representada a dívida conforme nota promissória em anexo, 

porém a reclamada não realizou os pagamentos na forma pactuada, 

embora os serviços tenham sido prestados pela autora. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte reclamada, apesar de devidamente citada, 

conforme consta do evento de n. 35, deixou de comparecer à audiência 

de conciliação e de apresentar defesa em tempo hábil. Sendo assim, deve 

ser aplicado o disposto no art.20 da Lei n.º 9.099/95, e, em consequência, 

declaro o reclamado REVEL. Passo, ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, II do CPC, aplicando ao reclamado a revelia. A 

cobrança refere-se ao pagamento que não foi quitado pela Reclamda, que 

não apresentou qualquer defesa. Portanto não há dúvida quanto ao débito 

no valor de R$ 2.591,18 (dois mil quinhentos e noventa e um reais e 

dezoito centavos), devidamente atualizando o montante representado pela 

nota promissória. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

inicial para condenar a reclamada a pagar ao reclamante o valor R$ 

2.591,18 (dois mil quinhentos e noventa e um reais e dezoito centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do 

CTN, contados da citação válida, e assim o faço com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz 

de direito para apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002605-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DE MOURA APOITIA REQUERIDO: 

UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Inicialmente, 

afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da prova, tendo em 

vista que se confunde com o mérito da lide, de modo que com ele deve ser 

analisado. III.MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas 

alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Alega o 

autor que em 16.01.19 adquiriu da reclamada o veículo NISSAN KICKS, 

placas BAP 5210, no valor de R$ 78.990,00. Informa que somente veio a 

receber o documento do veículo em 07/05/2019, após, quando foi fazer 

vistoria, descobriu que o motor do veículo havia sido trocado, bem como 

possuía outros vícios ocultos. Traz aos autos diálogos entre as partes, 

como forma de provar a demora da entrega do documento, bem como da 

tentativa de substituição do veículo após a descoberta do vício oculto. 

Descontente com o veículo, afirma que fez nova negociação na loja de 

terceiro, NISSAN, entregando o veículo em discussão para a permuta de 

um novo. Diz que nesta nova negociação com terceiro houve decréscimo 

de R$ 30.000,00 (trinte mil reais), em razão dos vícios pré-existentes do 

veículo comprado na reclamada. Diante destes fatos ingressou com ação 

judicial requerendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos 

materiais e R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais. A 

reclamada sustenta em sua defesa como teses meritória que não houve 

conduta ilícita da sua parte e suscita ausência de provas dos danos 

materiais e de conduta ensejadora de danos morais, ante tais fatos pleiteia 

pela improcedência da presente demanda. Não se pode olvidar que neste 

conflito de interesses figuram, de um lado, empresa dotada de todas as 

possibilidades de produção de prova, e, de outro o particular, que se 

encontra na condição de consumidor. A parte requerente apresentou 

prints da conversa que teve com o preposto da reclamada narrando todos 

os fatos e condutas, comprovando que buscou realizar a solução dos 

problemas de forma administrativa, porém não obteve êxito. Assim, o 

reclamante produziu um mínimo de prova material exigido para comprovar 

a relação contratual de consumo, a aquisição do veículo, e as 

reclamações quanto ao vício no produto, cumprindo com o ônus que lhe 

incumbia. Assim, resta provado que a requerida, conforme determina o 

artigo 18 do CDC, não realizou a troca do veículo, e, não sendo sanado o 

vício o requerente tem o direito a pleitear o montante de desvalorização do 

bem adquirido, pois foi induzido a adquirir um veículo que apresentava 

diversos problemas, sem sequer ser comunicado sobre isso. Sendo 
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assim, entende que houve no presente caso violação ao art. 6, III, do CDC. 

Desta feita, ante a inexistência de alguma causa de exclusão de sua 

responsabilidade, como previsto no artigo 12, § 3º, do CDC – pois nada 

comprovou nesse sentido - a reclamada deverá ser compelida a restituir o 

valor que o reclamante perdeu na desvalorização do veículo. No entanto, 

em análise aos autos vislumbro que o reclamante pleiteia R$ 30.000 (trinta 

mil reais) a título de danos materiais, porém entendo que tal pedido deve 

ser concedido em parte. Analisando os documento comprobatório juntados 

pelo autor observo que o mesmo entregou o veículo na concessionária por 

R$ 60.000 (sessenta mil reais), e analisando o valor da tabela FIPE o 

veículo vale R$ 75.376,00 (setenta e cinco mil, trezentos e setenta e seis 

reais), com isso, a desvalorização se deu no montante de R$ 15.376,00 

(quinze mil trezentos e setenta e seis reais). Da mesma forma, os danos 

morais são devidos, embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de 

todo o desgaste, transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse e assim poder fazer uso do bem pelo qual pagou. Na 

hipótese vertente, tal frustração alcança a extensão do dano moral, pois o 

produto viciado trata-se de bem de consumo que influi diretamente no dia a 

dia de quem dele se utiliza. Assim, privada a parte autora do direito à 

utilização do bem, a demora injustificada na entrega do documento, bem 

como os vícios ocultos que apresentava, configura atitude lesiva, capaz 

de causar dano moral. Reconhecida a conduta lesiva, o dano moral 

experimentado pela autora, e o nexo de causalidade, resta caracterizado 

o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da ação e o faço para: 1 

- CONDENAR a reclamada, a pagar ao reclamante o montante R$15.376,00 

(quinze mil trezentos e setenta e seis reis) a título de danos materiais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. 2 - 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao 

reclamante pelos danos morais sofridos, devendo a quantia ser acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009895-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE MATEUS SARTORI BARBOSA REQUERIDO: REI DO 

IPHONE CUIABÁ Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento, sendo desnecessária dilação probatória. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por JOSE 

MATEUS SARTORI BARBOSA em desfavor de REI DO IPHONE CUIABÁ. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. O que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta adquirido no 

estabelecimento da requerida, no dia22/04/2019, um aparelho de telefone 

celular smartphone, Mi 9 SE 6GB RAM 128 GB ROM, IMEI 

n°862536040483794, pelo valor de R$ 2.150 (dois mil e cento e cinquenta 

reais) Sustenta que o aparelho apresentou vício de qualidade em seu 

funcionamento, no mês de setembro/2019, o que inviabiliza a utilização de 

todas as funções inerentes ao smartphone, tendo retornado à loja 

buscando a troca/conserto do aparelho, mas sem sucesso. Contudo, 

informa que sofreu enormes transtornos na relação de consumo e, por 

esse motivo, aduz que não lhe restou outra alternativa a não ser procurar 

o Poder Judiciário para requerer a condenação da Reclamada. Como não 

restou atendido administrativamente, requer a devolução da quantia paga 

pelo produto, bem como indenização pelos danos morais sofridos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada, apesar de 

devidamente citada, deixou de comparecer à audiência de instrução, bem 

como de apresentar qualquer justificativa para sua ausência. Sendo 

assim, deve ser aplicado o disposto no art.20 da Lei n.º 9.099/95, e, em 

consequência, declaro a reclamada REVEL. Todavia, a presunção de 

veracidade dos fatos, decorrente da revelia, não implica consequente 

acolhimento do pedido exordial, pois a revelia da parte reclamada apenas 

acarreta a aceitação como verdadeira da matéria fático-jurídica encartada 

na peça de ingresso. Desse modo, a ausência de outros elementos e/ou 

fundamentos fáticos impede o reconhecimento do direito pleiteado pela 

parte reclamante, pois ausentes os elementos inerentes à 

responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela parte reclamante 

do que efetivamente ocorreu. De toda forma, verifico que a parte 

reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes para melhor 

análise da demanda, isto é, não trouxe aos autos qualquer ordem de 

serviço ou laudo da assistência técnica (autorizada ou não) capaz de 

demonstrar a existência de algum defeito no funcionamento do aparelho, 

conforme alegado na inicial. Friso que a parte autora apenas alegou que o 

aparelho apresentou vício de qualidade em seu funcionamento, sem 

sequer comprovar ter feito qualquer reclamação sobre o ocorrido durante 

o prazo de garantia, seja perante a loja reclamada, tampouco junto a 

alguma assistência técnica, como aduzido na sua reclamação. 

Considerando que demonstrar o defeito alegado se trata de prova 

negativa, não caberia à reclamada provar que o produto fora entregue em 

perfeitas condições de uso, mas sim, caberia à parte autora comprovar os 

fatos alegados, a teor do que dispõe o artigo 373, I, CPC, razão pela qual a 

improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. Não sem propósito, 

o autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, 

embora possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o 

Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável 

a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007541-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEXANDRE PEREIRA BARROS REQUERIDO: MARCEP 

CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, ITAU SEGUROS S/A I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela primeira 

reclamada, na medida em que participou da relação comercial auferindo 

vantagem, motivo pelo qual se encontra como fornecedor e responsável 

pela prestação do serviço. Rejeito a preliminar de ausência de documentos 

necessário a propositura da demanda, uma vez que em análise dos 

documentos juntados nos autos é possível visualizar que o reclamante 

juntou todos os documentos necessários para embasar seu pleito. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Com efeito, a relação jurídica havida 

entre as partes é de consumo, sujeita às regras do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, em razão da 

vulnerabilidade caracterizada pela hipossuficiência probatória, com base 

no art. 6º, VIII, do CDC. Aduz a parte autora, em breve síntese, que teve 

seu veículo sinistrado, ocasião em que foram furtados de seu interior: um 

Iphone 7 32 GB, um aparelho de som automotivo e uma carteira contendo 

cartões de banco. Conta que por possuir o seguro denominado “Cartão 

Protegido” com a cobertura “Bolsa Protegida” no valor de R$ 3000,00, 

promoveu o correlato aviso de sinistro. Contudo, as reclamadas negaram 

o pedido de indenização, pois alegam que seguro não ampara sinistros 

quando o cartão não estiver na posse do segurado na ocasião do crime. 

Diante do exposto, requer o pagamento da cobertura dos seguros 

contratados, bem como indenização pelos danos morais. Os reclamados, 

por sua vez, alegam que não houve qualquer ato ilícito e nexo de 

causalidade praticado pelos mesmos, eis que foi cumprido o contrato 

entabulado entre as partes, razão pela qual inexiste o dever de indenizar. 

Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifico que a 

justificativa apresentada pelos reclamados para não efetuar o pagamento 

do seguro, ou seja, o cartão e os bens não estarem na posse direta do 

reclamante, não merece prosperar, pois, não apresentaram qualquer 

documento que comprove que o reclamante tinha ciência de tal cláusula, 

assim, não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, a teor 

do disposto no artigo 373, II do CPC. Logo, restou incontroverso o fato de 

que o reclamante contratou o seguro, bem como restou demonstrador ser 

o reclamante foi vítima de um crime em que teve seus bens furtados. 

Nesse sentido, faz-se necessário que as reclamadas efetuem o 

pagamento desses valores ao requerente, por ser medida de direito. 

Vejamos o entendimento da jurisprudência em casos análogos: JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. 

CLÁUSULA QUE LIMITA AS HIPÓTESES DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÃO ADEQUADA, REDAÇÃO CLARA E OBJETIVA. DEVER DE 

INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS A 

CONTAR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO 

DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. PREQUESTIONAMENTO NÃO 

DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ -DF 

07077217820198070016 DF 0707721 - 78.2019.8.07.0016, Relator: 

CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 28/08/2019 

Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

03/09/2019). Cediço que o art. 54, § 4º, do CDC dispõe que as cláusulas 

restritivas de direitos do consumidor deverão ser redigidas com destaque, 

de modo a permitir a imediata e fácil compreensão, sob pena de serem 

tidas como excluídas do contrato, conforme entendimento jurisprudencial. 

Nesse sentido, prevê o art. 6º, III e 46 da Lei n. 8.078/90, que é direito do 

consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços. Na 

hipótese dos autos, em análise ao termo do seguro assinado pelo 

reclamante não consta a informação de que os bens deviriam estar na sua 

posse. Verifica -se, portanto, que restou configurada a violação ao direito 

de informação, posto que em tal cláusula não há clareza para o 

consumidor de que eventuais furtos de objetos, com uso de arrombamento 

em automóvel, e/ou guardados em qualquer local, longe da vigilância do 

segurado, não estariam amparados pelo seguro contratado. A conduta 

das reclamadas viola a boa -fé objetiva e os deveres anexos dela 

decorrentes. Com isso, vislumbro que os reclamado não lograram 

comprovar que prestaram ao consumidor as informações adequadas, 

claras, precisas e ostensivas (art. 31 do CDC) sobre o serviço oferecido, 

de modo a esclarecer as condições para a efetiva prestação da cobertura 

securitária, em especial, quanto à existência de limitações ao seu direito. 

No que tange aos danos morais, resta evidente o dever de indenizar, 

tendo em vista a conduta ilícita das requeridas que deixaram de cumprir o 

que fora pactuado, especialmente pelo tratamento dispensado ao 

requerente, que necessitou ajuizar a presente demanda para resguardar 

um direito seu. Corroborando: Seguro prestamista. Ação de indenização. 

Contratação de seguro de proteção financeira. Caso de desemprego 

involuntário. Negativa de pagamento do sinistro ao segurado, em razão de 

não submissão de seu cargo ao regime celetista. Réus que não 

comprovam a ciência do consumidor sobre tal limitação contratual. 

Violação ao dever de informação. Artigo 6º, III, CDC. Ilícita a negativa de 

cobertura. Condenação dos réus solidariamente ao pagamento da 

indenização securitária. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em 

R$ 5.000,00, considerados os parâmetros usualmente adotados no 

arbitramento da reparação do dano moral, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença reformada. Recurso 

provido. (TJSP; Apelação 0002389-93.2012.8.26.0306; Relator (a): 

Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro 

de José Bonifácio - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 22/09/2017; 

Data de Registro: 22/09/2017) O reclamante traz aos autos nota fiscal do 

aparelho celular no valor de R$ 3.092,00 (três mil e noventa e dois reais), 

porém, como o seguro se limita ao teto de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

entendo que tal montante é devido ao reclamante. Pelo exposto e pelas 

provas dos autos entendo que merece prosperar o pleito autoral. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - CONDENAR os 

reclamados, solidariamente, a pagarem a indenização securitária no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros legais a incidir da data 

da citação e correção monetária a contar da data da negativa do 

pagamento. 2 - CONDENAR os reclamados, solidariamente, a indenizarem 

o reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros legais a partir desta decisão. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Tamires Freire Berto 

Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002767-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAVIA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANDULFO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR OAB - MG54418 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CHAVES ABDALLA OAB - MT17571-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002767-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAVIA SILVA DE SOUZA REQUERIDO: ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 
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38 da Lei n° 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação 

de Indenização por danos materiais e morais proposta por LAVIA SILVA 

DE SOUZA em face de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. sob a 

alegação de falha na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. Com efeito, restou incontroverso 

que a autora é segurada da companhia de seguro reclamada, e que houve 

quebra do visor do aparelho segurado (tablete), e por isso a seguradora 

foi acionada. Como houve o envio do produto pelos correios para que a 

reclamada solucionasse os sinistro em 30/05/2019, a reclamante aduz 

estar aguardando até a presente data, sem qualquer êxito, a devolução 

administrativa do aparelho. Com isso, requer reembolso da quantia 

despendida (danos materiais) e indenização por danos morais. Em sua 

defesa, a reclamada aduz que não houve negativa do atendimento e 

conserto devidos, mas sim que o autor não encaminhou os documentos 

necessários. Pugna pela improcedência do feito. Em análise aos 

documentos juntados aos autos, verifica-se que realmente não houve o 

pagamento da indenização do reembolso, conforme previa o contrato de 

seguro, o que restou incontroverso. Assim, como a reclamada justificou a 

razão do não repasse dos valores (insuficiência de documentos 

apresentados pelo autor) e o reclamante não demonstrou ter protocolado 

os documentos necessários para o recebimento da indenização 

securitária, não restou caracterizada qualquer falha na prestação de 

serviço por parte da reclamada, mormente porque a seguradora 

reclamada demonstrou ter tentado contato diversas vezes com a 

consumidora, mas sem resposta. Nesse passo, verifico que faz jus a 

autora ao pagamento da indenização material, a título de reembolso de 

despesas, como aduzido em inicial, para que não se caracterize o 

enriquecimento sem causa por parte da reclamada. Assim, deve a parte 

reclamada restituir o valor despendido no importe de R$ 474,49 

(quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), 

conforme comprovantes anexos. Tal reembolso deve ocorrer na forma 

simples, eis que não se enquadra na hipótese do artigo 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse ponto, friso que o E. 

STJ, em julgamento da Reclamação n. 7.247 – DF (2011/0268446-3) firmou 

o entendimento de que para a caracterização da repetição do indébito em 

dobro, como prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa 

do Consumidor, torna-se imprescindível a demonstração da má-fé do 

credor. No caso, como não foi comprovada a má-fé da reclamada, a 

restituição deve ocorrer na forma simples. Em relação aos danos morais, 

tenho que a mera falha na prestação dos serviços alegada não enseja a 

indenização por danos morais, sem prova contundente da existência de 

excepcionalidades. O que não restou demonstrado no caso dos autos, já 

que a reclamante não demonstra ter mantido contatos com a reclamada 

cobrando solução para o sinistro ou que tenha sido ignorada pelo 

atendimento, como aduz em inicial, pois não há sequer um protocolo ou 

registro de ligação de sua parte. O contratempo enfrentado pela parte 

autora, por si só, não enseja indenização por danos extrapatrimoniais. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA CORRETORA DE SEGURO. MERA INTERMEDIADORA. 

QUITAÇÃO DADA À SEGURADORA APENAS EM RELAÇÃO AOS DANOS 

NO VEÍCULO ACIDENTADO. DEMORA NO CONSERTO DO BEM. DESPESAS 

COM UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE (UBER). COMPROVANTES 

JUNTADOS AOS AUTOS. DEVER DE AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, 

RESSARCIREM AO AUTOR OS DANOS MATERIAIS ADVINDOS DA 

UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO PRÓPRIO E 

FAMILIAR NO PERÍODO EM O AUTOMÓVEL ESTAVA EM CONSERTO. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA 

AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, REFORMADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008630279, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Julgado em: 28-06-2019). Posto isso, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial, a fim de 

condenar a parte reclamada, ao pagamento da importância de R$ 474,49 

(quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), a 

título de indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente 

pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

comunicação do sinistro (30/05/2019). Com arrimo no que dispõe a 

primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz 

de direito para apreciação e posterior homologação. Em consequência, 

julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 

269 do Código de Processo Civil. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS 

Juiz Leigo Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007541-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007541-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEXANDRE PEREIRA BARROS REQUERIDO: MARCEP 

CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, ITAU SEGUROS S/A I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela primeira 

reclamada, na medida em que participou da relação comercial auferindo 

vantagem, motivo pelo qual se encontra como fornecedor e responsável 

pela prestação do serviço. Rejeito a preliminar de ausência de documentos 

necessário a propositura da demanda, uma vez que em análise dos 

documentos juntados nos autos é possível visualizar que o reclamante 

juntou todos os documentos necessários para embasar seu pleito. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Com efeito, a relação jurídica havida 

entre as partes é de consumo, sujeita às regras do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, em razão da 

vulnerabilidade caracterizada pela hipossuficiência probatória, com base 

no art. 6º, VIII, do CDC. Aduz a parte autora, em breve síntese, que teve 

seu veículo sinistrado, ocasião em que foram furtados de seu interior: um 

Iphone 7 32 GB, um aparelho de som automotivo e uma carteira contendo 

cartões de banco. Conta que por possuir o seguro denominado “Cartão 

Protegido” com a cobertura “Bolsa Protegida” no valor de R$ 3000,00, 

promoveu o correlato aviso de sinistro. Contudo, as reclamadas negaram 

o pedido de indenização, pois alegam que seguro não ampara sinistros 

quando o cartão não estiver na posse do segurado na ocasião do crime. 

Diante do exposto, requer o pagamento da cobertura dos seguros 

contratados, bem como indenização pelos danos morais. Os reclamados, 

por sua vez, alegam que não houve qualquer ato ilícito e nexo de 

causalidade praticado pelos mesmos, eis que foi cumprido o contrato 

entabulado entre as partes, razão pela qual inexiste o dever de indenizar. 

Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifico que a 

justificativa apresentada pelos reclamados para não efetuar o pagamento 
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do seguro, ou seja, o cartão e os bens não estarem na posse direta do 

reclamante, não merece prosperar, pois, não apresentaram qualquer 

documento que comprove que o reclamante tinha ciência de tal cláusula, 

assim, não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, a teor 

do disposto no artigo 373, II do CPC. Logo, restou incontroverso o fato de 

que o reclamante contratou o seguro, bem como restou demonstrador ser 

o reclamante foi vítima de um crime em que teve seus bens furtados. 

Nesse sentido, faz-se necessário que as reclamadas efetuem o 

pagamento desses valores ao requerente, por ser medida de direito. 

Vejamos o entendimento da jurisprudência em casos análogos: JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. 

CLÁUSULA QUE LIMITA AS HIPÓTESES DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÃO ADEQUADA, REDAÇÃO CLARA E OBJETIVA. DEVER DE 

INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS A 

CONTAR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO 

DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. PREQUESTIONAMENTO NÃO 

DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ -DF 

07077217820198070016 DF 0707721 - 78.2019.8.07.0016, Relator: 

CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 28/08/2019 

Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

03/09/2019). Cediço que o art. 54, § 4º, do CDC dispõe que as cláusulas 

restritivas de direitos do consumidor deverão ser redigidas com destaque, 

de modo a permitir a imediata e fácil compreensão, sob pena de serem 

tidas como excluídas do contrato, conforme entendimento jurisprudencial. 

Nesse sentido, prevê o art. 6º, III e 46 da Lei n. 8.078/90, que é direito do 

consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços. Na 

hipótese dos autos, em análise ao termo do seguro assinado pelo 

reclamante não consta a informação de que os bens deviriam estar na sua 

posse. Verifica -se, portanto, que restou configurada a violação ao direito 

de informação, posto que em tal cláusula não há clareza para o 

consumidor de que eventuais furtos de objetos, com uso de arrombamento 

em automóvel, e/ou guardados em qualquer local, longe da vigilância do 

segurado, não estariam amparados pelo seguro contratado. A conduta 

das reclamadas viola a boa -fé objetiva e os deveres anexos dela 

decorrentes. Com isso, vislumbro que os reclamado não lograram 

comprovar que prestaram ao consumidor as informações adequadas, 

claras, precisas e ostensivas (art. 31 do CDC) sobre o serviço oferecido, 

de modo a esclarecer as condições para a efetiva prestação da cobertura 

securitária, em especial, quanto à existência de limitações ao seu direito. 

No que tange aos danos morais, resta evidente o dever de indenizar, 

tendo em vista a conduta ilícita das requeridas que deixaram de cumprir o 

que fora pactuado, especialmente pelo tratamento dispensado ao 

requerente, que necessitou ajuizar a presente demanda para resguardar 

um direito seu. Corroborando: Seguro prestamista. Ação de indenização. 

Contratação de seguro de proteção financeira. Caso de desemprego 

involuntário. Negativa de pagamento do sinistro ao segurado, em razão de 

não submissão de seu cargo ao regime celetista. Réus que não 

comprovam a ciência do consumidor sobre tal limitação contratual. 

Violação ao dever de informação. Artigo 6º, III, CDC. Ilícita a negativa de 

cobertura. Condenação dos réus solidariamente ao pagamento da 

indenização securitária. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em 

R$ 5.000,00, considerados os parâmetros usualmente adotados no 

arbitramento da reparação do dano moral, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença reformada. Recurso 

provido. (TJSP; Apelação 0002389-93.2012.8.26.0306; Relator (a): 

Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro 

de José Bonifácio - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 22/09/2017; 

Data de Registro: 22/09/2017) O reclamante traz aos autos nota fiscal do 

aparelho celular no valor de R$ 3.092,00 (três mil e noventa e dois reais), 

porém, como o seguro se limita ao teto de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

entendo que tal montante é devido ao reclamante. Pelo exposto e pelas 

provas dos autos entendo que merece prosperar o pleito autoral. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - CONDENAR os 

reclamados, solidariamente, a pagarem a indenização securitária no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros legais a incidir da data 

da citação e correção monetária a contar da data da negativa do 

pagamento. 2 - CONDENAR os reclamados, solidariamente, a indenizarem 

o reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros legais a partir desta decisão. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Tamires Freire Berto 

Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008688-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA APARECIDA CUNHA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008688-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME 

REQUERIDO: FERNANDA APARECIDA CUNHA GOMES Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

ação de cobrança onde a autora busca o ressarcimento por danos 

materiais. Assevera a autora ser credora da reclamada, tendo sido 

representada a dívida conforme Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais em anexo, porém a reclamada não realizou os pagamentos 

na forma pactuada, totalizando um valor de R$ 2.365,93 (dois mil trezentos 

e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos). Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte reclamada, apesar de devidamente citada, 

conforme consta do evento de n. 24973077, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, bem como de apresentar defesa. Sendo assim, 

deve ser aplicado o disposto no art.20 da Lei n.º 9.099/95, e, em 

consequência, declaro o reclamado REVEL. Passo, ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, II do CPC, aplicando ao reclamado 

a revelia. A cobrança refere-se ao pagamento que não foi quitado pela 

Reclamada, que não apresentou qualquer defesa. Portanto não há dúvida 

quanto ao débito no valor de $ 2.365,93 (dois mil trezentos e sessenta e 

cinco reais e noventa e três centavos), devidamente atualizando e 

acrescido de juros e multa, conforme pactuado. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar a reclamada a 

pagar ao reclamante o valor $ 2.365,93 (dois mil trezentos e sessenta e 

cinco reais e noventa e três centavos), corrigidos monetariamente pelo 

INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e 

assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se 

o presente projeto de sentença ao juiz de direito para apreciação e 

posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006085-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ALVES DA SILVA LOUZADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 891 de 1000



CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006085-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LETICIA ALVES DA SILVA LOUZADA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Afasto a preliminar de ausência de interesse 

arguida pelo reclamado, posto que o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão. Neste contexto, aplicando-se as 

disposições da legislação consumerista ao caso em tela, especialmente as 

que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame da pretensão 

autoral, notadamente de cunho reparatório. Ademais, a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à 

justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, 

sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. 

III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – 

consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em razão da inserção 

do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor total 

de R$ 289,14 (duzentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos) com 

data de inclusão em 06/07/2019 e 12/07/2019, promovido pelo reclamado. 

Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido débito e por isso 

requer a declaração de inexistência do débito aqui discutido. O reclamado, 

em sua defesa, alega que não houve no presente caso pretensão 

resistida, que não houve a comprovação do dano moral por isso pleiteia 

que a presente demanda seja julgada improcedente. O reclamado em sua 

peça de defesa insiste que não houve ato ilícito de sua parte, porém não 

trouxe a baila qualquer elemento que comprove a relação jurídica entre as 

partes. Desta feita, diante da ausência de provas aptas a comprovar a 

validade e legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do 

débito negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA 

INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUANTO A DÍVIDA EM 

QUESTÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO 

REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECONVENÇÃO 

– EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INVIABILIDADE – 

INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS - RECURSO DA PARTE AUTORA JUSSARA DELEBRAND – ME 

DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ SILMAQ S.A. PROVIDO EM 

PARTE. (N.U 0005592-21.2009.8.11.0004, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) Vale 

frisar que em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente 

processo não é a única restrição no nome da requerente, no entanto a 

restrição mais antiga está sendo discutida em juízo, portanto, não se aplica 

no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante para: 1 - Declarar a inexistência dos 

débitos aqui litigados, bem como determinar a exclusão definitiva das 

restrições indevidas; 2 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se 

o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à exclusão do 

nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010275-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PICONE PIVETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010275-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GUSTAVO PICONE PIVETA REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINARES Afasto a preliminar de ausência de interesse 

de agir arguida pelo reclamado, posto que o interesse processual está 

presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de 

ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o 

resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. Ademais, a 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão 

o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via 

administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia 

constitucional. Alega a parte reclamada que a petição inicial não veio 

instruída com comprovante de negativação expedido por órgão oficial, 

sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia ser 

utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. No que 

concerne ao pleito sobre arquivamento dos documentos sigiloso juntados 

pela reclamada, entendo que não há necessidade de colocação em pasta 

própria ou confidencia, uma vez que a parte autora alega que não possui 

relação jurídica com a reclamada, com isso não vislumbro elementos que 

possam ferir a vida privada da parte autora ante a juntada de tais 

documentos. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

pela requerida por dívida no valor de R$ 158,69 (cento e cinquenta e oito 

reais e sessenta e nove centavos), com data de inclusão em 15/01/2016, 

no entanto a requerente não reconhece a dívida negativada. Assim, pugna 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 
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como pela condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por 

sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer 

ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez 

que o reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu 

com suas obrigações no que tange ao pagamento dos débitos, estando 

amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 

sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA 

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a restrição mais antiga no nome do requerente, portanto, não se aplica no 

presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Feitas as ponderações supra, 

apesar de afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir 

outras restrições em nome do requerente, ainda que posterior à discutida 

no presente processo, faz-se necessária à redução do quantum 

indenizatório IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares 

arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pelo reclamante para: 1 - Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, 

por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao 

pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 

54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007160-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007160-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: LEIDIANE 

BATISTA DOS SANTOS Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de ação de cobrança onde a autora busca 

o ressarcimento por danos materiais. Assevera a autora ter sido 

contratada pela reclamada para a execução de serviços foto e filmagem, 

tendo sido representada a dívida conforme nota promissória em anexo, 

porém a reclamada não realizou os pagamentos na forma pactuada, 

embora os serviços tenham sido prestados pela autora. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte reclamada, apesar de devidamente citada, 

conforme consta do evento de n. 35, deixou de comparecer à audiência 

de conciliação e de apresentar defesa em tempo hábil. Sendo assim, deve 

ser aplicado o disposto no art.20 da Lei n.º 9.099/95, e, em consequência, 

declaro o reclamado REVEL. Passo, ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, II do CPC, aplicando ao reclamado a revelia. A 

cobrança refere-se ao pagamento que não foi quitado pela Reclamada, 

que não apresentou qualquer defesa. Portanto não há dúvida quanto ao 

débito no valor de R$ 2.397,73 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e 

setenta e três centavos), devidamente atualizando o montante 

representado pela nota promissória. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial para condenar a reclamada a pagar ao reclamante 

o valor R$ 2.397,73 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e setenta e 

três centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 
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1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e assim o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente 

projeto de sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior 

homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009740-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKE LUCAS DE MOURA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009740-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAYKE LUCAS DE MOURA COSTA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Declaração 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, onde alega a 

Reclamante que não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi 

surpreendido pela inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao 

crédito por dívida que desconhece. Em contestação, alega a parte 

Reclamada que houve regular contratação dos serviços, bem como que 

não houve dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte 

autora não teria provado tal dano. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez 

que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, demonstrado a existência de cadastro e faturas 

mensais de serviços, das quais indicam histórico de pagamentos, bem 

como registro de atendimento telefônico à parte autora, o que caracteriza 

a exitencia de vínculo entre as partes e afasta a indicação de contratação 

fraudulenta. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente 

com seu ônus probatório, mesmo frente às meras argumentações da 

inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, consequentemente tem-se 

a inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, 

nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via 

de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Por fim, indefiro o pedido da parte 

reclamada no que tange à condenação da reclamante em litigância de 

má-fé, pois se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de 

ação. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à apreciação e 

posterior homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40, da 

lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003958-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DENIEIRE FERMINO NUNES, LEANDRO COELHO BRANCO 

REQUERIDO: EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA, AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Inicialmente, 

rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada, uma 

vez que se trata de clara relação consumerista, devendo ser apurada a 

responsabilidade do comerciante/fornecedor de produtos e serviços de 

forma solidária, a teor do que dispõe o artigo 18, CDC. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória, mormente porque a parte autora assim 

requereu em sede de impugnação. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por LEANDRO COELHO BRANCO e DENIEIRE FERMINO NUNES 

em desfavor de EDESTINOS e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada EDESTINOS, 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação e de apresentar defesa em tempo hábil. Sendo assim, deve 

ser aplicado o disposto no art. 20 da Lei n.º 9.099/95, e, em consequência, 

declaro a reclamada REVEL. É de se considerar que a relação havida 

entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está 

evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida no artigo 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, 

na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 
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direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Os autores afirmam terem adquirido 

passagem aérea junto a companhia aérea Requerida, por intermédio da 

primeira reclamada, para viagem partiria do aeroporto de São Paulo - SP, 

no dia 04/01/2018 para o Aeroporto de Cuiabá - MT. Aduzem, contudo, 

que ao comparecerem para o procedimento de embarque, foram 

informados que não havia reserva em seu nome, o que lhes causou 

grandes prejuízos, já que tinham desembolsado o valor de R$ 2.186,98 

(dois mil cento e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) pela 

compra das referidas passagens aéreas. Assim, alegam que diante da 

situação tiveram que adquirir passagem de ônibus para realizarem a 

viagem até Cuiabá. Com isso, requerem repetição do indébito em dobro a 

título de danos materiais, bem como indenização por danos morais. 

Entretanto, conforme demonstrado pela defesa da empresa aérea 

reclamada, a parte autora deixou de comparecer ao balcão da empresa no 

aeroporto para a realização dos procedimentos do “check-in”, consoante 

as regras da companhia aérea, mormente porque não há qualquer 

protocolo de atendimento, ou mesmo os bilhetes emitidos quanto à reserva 

feita por intermédio da primeira reclamada que deem verossimilhança às 

alegações da parte autora de que tenha sequer comparecido ao aeroporto 

em tempo hábil para o embarque. Aliás, tampouco os autores foram 

capazes de mencionar qual o aeroporto de embarque no Estado de São 

Paulo, limitando-se a dizer em sua inicial apenas que a origem do voo 

partiria “do aeroporto de São Paulo”, donde se deduz que de fato não 

compareceram ao embarque, já que sequer sabiam o nome de onde 

ocorreria o embarque. Ora, se o horário de partida do voo estava marcado 

para 18h20min, com embarque em CONGONHAS-SP, como demonstrado 

pela defesa da reclamada, os reclamantes deveriam ter se apresentado 

ou comprovar que que se apresentaram no balcão de “check-in” até no 

máximo às 17h20min, ou seja, com uma hora de antecedência, segundo a 

previsão das regras da companhia aérea e agência reguladora do setor, 

mas assim não o fizeram. A advertência sobre o atraso do voo geralmente 

consta no próprio bilhete aéreo, ou comprovante de compra, sob pena de 

ser configurado como “no show”. Pelas próprias informações trazidas aos 

autos pela petição inicial da reclamante é fácil constatar que eles não 

conseguiram chegar a tempo hábil para o embarque, isto nos dois prazos 

de tolerância permitidos, ao balcão de “check-in” para realização dos 

procedimentos de embarque. Com efeito, a Portaria nº 676/GC-5, de 

13.11.2000, expedida pelo Comando da Aeronáutica, a qual versa sobre 

as condições gerais de transporte aéreo que, corroborando as 

recomendações constantes do bilhete de passagem, acerca da 

apresentação do passageiro, disciplina no art. 16 da seguinte forma: Da 

Apresentação do Passageiro Art. 16. O passageiro com reserva 

confirmada deverá comparecer para embarque no horário estabelecido 

pela empresa ou: a) até 30 (trinta) minutos antes da hora estabelecida no 

bilhete de passagem, para as linhas domésticas; e b) até 60 (sessenta) 

minutos antes da hora estabelecida no bilhete de passagem, para as 

linhas internacionais. Disciplina ainda a referida portaria quanto ao não 

comparecimento do passageiro – “no show” – e lista de espera, no seu 

art. 17, do seguinte modo: Da Lista de Espera Art. 17. O passageiro que 

não comparecer ao embarque, ou não se apresentar no horário previsto 

no artigo anterior, terá sua vaga preenchida por passageiro inscrito em 

lista de espera. Extrai-se dos autos que a reclamada em nada contribuiu 

para que os reclamantes perdessem seu voo, não sendo de bom alvitre 

lhe atribuir qualquer responsabilidade civil no presente caso, mormente 

quanto ao não comparecimento para realizar o “check in”. As alegações 

defensivas da empresa reclamada demonstram contundentes indícios de 

verossimilhança, sendo que os próprios fatos narrados pela reclamante 

na inicial sustentam suas teses replicantes, principalmente no que se 

refere à culpa exclusiva do autor sobre os fatos vertidos na exordial, já 

que não demonstrado que tenha havido qualquer contato ou solicitação do 

autor com a empresa aérea no horário previsto do embarque. Assim, uma 

vez não comprovada qualquer conduta ilícita da reclamada, não merece 

guarida o pedido de indenização da reclamante. Quanto a inobservância 

por parte dos passageiros a respeito das regras gerais de apresentação 

com antecedência de trinta minutos para os procedimentos de embarque 

em voos domésticos, assim é o precedente: “I. JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO 

COM RESERVA DE VOO QUE NÃO SE APRESENTA OPORTUNAMENTE 

PARA OS PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE. NO-SHOW QUE SE 

CLASSIFICA COMO VOLUNTÁRIO PORQUE NÃO DEMONSTRADA 

QUALQUER PARTICIPAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA NO ATRASO EM QUE 

INCORREU O AUTOR. ORIENTAÇÃO EQUIVOCADA DA 

TRANSPORTADORA QUANTO AOS PROCEDIMENTOS A SEREM 

OBSERVADOS PELOS PASSAGEIROS NÃO COMPROVADA. ATRASO 

QUE, POR CONSENSO DOS CONTRATANTES, NÃO CONSTITUIU 

IMPEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DA VIAGEM DE BRASÍLIA A BELO 

HORIZONTE, MAS QUE ENSEJOU O CANCELAMENTO DO VOO 

CONTRATADO PARA RETORNO A BRASÍLIA. FALHA RECONHECIDA NOS 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA RÉ PORQUE, MESMO SOLUCIONADA A 

QUESTÃO HAVIDA COM O TARDIO COMPARECIMENTO DO RECORRENTE 

AO CHECK. IN, NÃO CUIDOU A RÉ DE ATUALIZAR OS DADOS DO 

SISTEMA, O QUE LEVOU A INDEVIDO CANCELAMENTO DA PASSAGEM 

RESERVADA PARA RETORNO A BRASÍLIA. PREJUÍZO MATERIAL 

RECONHECIDO. II. DANO MORAL. NÃO COMPROVADA A EXCLUSIVIDADE 

DE CULPA DA EMPRESA AÉREA E, POR CONSEQUÊNCIA, EVIDENCIADO 

TER O AUTOR CONTRIBUÍDO PARA A SITUAÇÃO CONFLITIVA NARRADA 

NA PEÇA VESTIBULAR, É DE SER CONFIRMADA A SENTENÇA QUE 

JULGOU INOCORRENTE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. 

PREVISÍVEIS SE REVELAM OS ABORRECIMENTOS E TRANSTORNOS 

VIVENCIADOS PELO RECORRENTE QUE, TITULARIZANDO OPERAÇÃO 

COMERCIAL, DEIXOU DE AGIR COM CAUTELA EXIGÍVEL AO INOBSERVAR 

REGRA GERAL DE APRESENTAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA DE TRINTA (30) 

MINUTOS PARA OS PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE EM VOOS 

DOMÉSTICOS. PROCEDER DESIDIOSO QUE DEU ENSEJO A 

DESCONTENTAMENTOS E PERTUBAÇÕES. CONTRATEMPOS QUE, 

TODAVIA, NÃO CONFIGURAM AGRESSÃO À DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA SOB QUAISQUER DE SEUS ASPECTOS (HONRA, NOME, 

IMAGEM, INTIMIDADE, PRIVACIDADE). LESÃO A BEM PERSONALÍSSIMO 

NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE PARA O CASO 

CONCRETO. III. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Recurso 

conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. 2.Em face da sucumbência, fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação imposta aos 

Recorrentes, que devem também suportar o pagamento das custas 

processuais, conforme disposição expressa no caput do art. 55 da Lei nº 

9.099/95. 3. Acórdão lavrado por Súmula de julgamento, conforme 

permissão posta no artigo 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais 

Cíveis. (TJDF; Rec 2012.01.1.136543-0; Ac. 747.839; Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Relª Juíza Diva Lucy 

de Faria Pereira Ibiapina; DJDFTE 10/01/2014; Pág. 260)” Por sua vez, o 

valor que a reclamante pretende ver restituído não merece sustância, visto 

que a perda do seu voo não foi de responsabilidade da reclamada. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010170-67.2019.8.11.0001
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WILLIAN MARCOS DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010170-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WILLIAN MARCOS DOS SANTOS LARA REQUERIDO: MM 

TURISMO & VIAGENS S.A I.RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Afasto a preliminar de ilegitimidade 
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passiva arguida pela s reclamada, uma vez que faz parte da mesma 

cadeia de consumo, sendo solidariamente responsáveis pelos danos 

causados ao consumidor. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Alega o Reclamante em petição inicial ter comprado passagens aéreas por 

intermédio da Requerida, voos estes que foram sido cancelados 

unilateralmente pela Companhia Aérea AVIANCA BRASIL (OCEANAIR - 

Linhas Aéreas Ltda) . Com isso, aduz a parte Requerente que, devido ao 

mencionado cancelamento, entrou em contato com a Requerida, e depois 

de alguns meses recebeu o reembolso dos valores. Assim, a parte 

Requerente busca reconhecimento judicial, a fim de que a Requerida seja 

condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais no valor 

de R$ 287,48 (oitocentos e três reais e oitenta e um centavos), bem como 

pelos danos morais sofridos. A Reclamada, por sua vez, alega que 

inexiste ato ilícito, pois houve culpa exclusiva da cia aérea, alega ser parte 

ilegítima, informa que há excludente de responsabilidade civil, ante tais 

fatos postula pela improcedência da presente demanda.. Analisado o 

processo e as provas existentes no processo, verifico que o 

cancelamento do voo foi informada com antecedência, sendo 

oportunizado ao consumidor cancelar as diária do hotel, conforme narrado 

na exordial. Registro também que a reclamada efetuou a devolução dos 

valores ao reclamante, conforme comprovado nos autos, antes da 

propositura da presente demanda, sendo assim, em análise aos elementos 

probatórios não vislumbro que houve no presente caso situação 

ensejadora de danos morais, vez que a reclamada cumpriu com seu dever 

de informar previamente o cancelamento do voo, bem como a restituição 

dos valores ao reclamante. Diante disso, o Reclamante não comprovou 

que foi submetido a qualquer situação constrangedora ou vexatória pela 

Reclamada em razão do cancelamento do contrato de viagem, a teor do 

art. 373, I do CPC. Não se está afirmando aqui que o fato relatado não 

gerou aborrecimentos, todavia, pequenos incômodos não podem ser 

elevados à esfera de dano moral. Isto porque o dano moral consubstancia 

dor subjetiva, que refoge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. No 

caso, o que ocorreu foi um pequeno transtorno, não constituindo, assim, 

lesão de bem integrante da personalidade do Reclamante. Nesse sentido: 

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE 

AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO HORÁRIO DE VÔO. 

COMUNICAÇÃO FEITA AO CONSUMIDOR POR E-MAIL COM 

ANTECEDÊNCIA RAZOÁVEL. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS 

CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A 

RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR MORALMENTE NASCE COM A 

INEQUÍVOCA AFERIÇÃO DO DANO DO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE 

AFIRMADO. DAÍ PORQUE NÃO SE CONCEBE A BUSCA DA REPARAÇÃO 

CIVIL SIMPLESMENTE PELA AFIRMAÇÃO DO CONSUMIDOR DE SE 

JULGAR OFENDIDO. NO CASO CONCRETO, NÃO FICOU CONFIGURADA 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O CONSUMIDOR FOI COMUNICADO 

COM ANTECEDÊNCIA DE MAIS DE DUAS SEMANAS DA ALTERAÇÃO DO 

HORÁRIO E ITINERÁRIO DO VÔO, QUE AO FINAL FOI UTILIZADO PELO 

RECORRENTE. (...). 3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF - ACJ: 

20130110346409 DF 0034640-06.2013.8.07.0001, Relator: LEANDRO 

BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 03/09/2013, 1ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 09/09/2013 . Pág.: 321)”. Assim, somente o 

dano capaz de romper o equilíbrio psicológico da parte autora é capaz de 

gerar o direito à indenização, e, por tais razões a improcedência dos 

danos morais é medida que se impõe. Em relação ao dano material, 

entendo que este merece ser acolhido.O reclamante demonstrou que teve 

que realizar o cancelamento das diárias do hotel que havia reservado, e 

por isso teve uma perda de R$ 287,48 (duzentos e oitenta e sete reais e 

quarenta e oito centavos), sendo assim, restou demonstrado nos autos os 

danos materiais pleiteados. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação para: 

1 – CONDENAR a reclamada a restituir ao reclamante, pelo dano material 

sofrido o valor de R$ 287,48 (duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e 

oito centavos)o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir da citação e acrescido de juros legais a partir do desembolso. 2- 

OPINO pela improcedência dos danos morais. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012042-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTINA FARIA DE MELO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. A reclamante alega na petição inicial que é proprietária de 

um imóvel residencial e que o mesmo encontrava-se alugado, informa que 

o antigo morador estava com débitos em aberto com a reclamada, com 

isso a reclamante solicitou à reclamada que fosse feita a troca de 

titularidade da unidade consumidora nº 6/2807179 – 3, o que foi negado 

em razão de pendencias financeiras do antigo morador do imóvel, assim, 

não conseguiu realizar o restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica no imóvel, uma vez que a reclamada condicionou a transferência 

ao pagamento dos débitos das UC’s em nome de terceiro. Aduz que tentou 

administrativamente mudar a titularidade da UC para o seu nome e mesmo 

assim não obteve êxito. Deste modo, pelos fatos apontados, pugna pela 

religação da energia, pela transferência da titularidade da unidade 

consumidora para o seu nome e condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização pelos danos morais suportados. A reclamada, em sua 

defesa, alega preliminarmente que a obrigação de religar a energia bem 

como a transferência da titularidade já foram cumpridas, com isso pede 

que o processo seja extinto por perda de objeto. Alega que a parte não 

tem o direito a indenização pelo danos morais supostamente sofrido em 

razão de que não traz nos autos elementos que caracterizam qualquer 

dano sofrido. Por se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que aquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Inicialmente, esclareço que a parte somente cumpriu 

com o dever de religara energia e transferir a titularidade da UC após 

decisão liminar dada por este juízo, não tendo que se falar em perda do 

objeto da presente demanda. Cumpre esclarecer que a existência de 

débitos nas unidades consumidoras é fato incontroverso, entretanto, no 

caso dos autos o ponto controvertido paira quanto à legitimidade da autora 

no que tange à obrigação de pagar os referidos débitos. Importante 

salientar que se trata de obrigação de natureza pessoal (propter 

personam), conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal 

de Justiça: A responsabilidade por débito relativo ao consumo de água e 

serviço de esgoto é de quem efetivamente obteve a prestação do serviço. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 896 de 1000



Trata-se de obrigação de natureza pessoal, não se caracterizando como 

obrigação propter rem. Assim, não se pode responsabilizar o atual usuário 

por débitos antigos contraídos pelo morador anterior do imóvel. STJ. 1ª 

Turma. AgRg no REsp 1.313.235-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

julgado em 20/9/2012 (Info 505 STJ). Portanto, a reclamante, proprietária 

do imóvel, não é responsável pelos débitos oriundos da prestação do 

serviço de energia elétrica provenientes do antigo morador, pois se trata 

de obrigação pessoal que não se vincula ao imóvel. Não restam dúvidas 

que a reclamada agiu ilegalmente quando negou a troca de titularidade da 

UC cadastrada no imóvel da autora sob o pretexto de que havia débitos do 

antigo titular da unidade consumidora que deveriam ser pagos. Portanto, 

tratando-se de relação consumerista, o dano moral é evidenciado pela 

má-prestação de um serviço e da conduta negligente da empresa, por 

consequência, deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Corroborando: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL DESOCUPADO POR 

INQUILINO - DÉBITOS PRETÉRITOS - OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO 

PROPTER REM - EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS PARA A TROCA 

DE TITULARIDADE - ILEGALIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da exigência 

de quitação de débitos para a troca de titularidade de unidade 

consumidora.A negativa de troca de titularidade da unidade consumidora 

por débitos pretéritos configura dano moral in re ipsa, ou seja, é presumido 

e não carece de prova da existência do prejuízo para surgir a obrigação 

de indenizar. Razão pela qual, arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a titulo de dano moral em atendimento aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Bem como a restituição do valor pago em R$ 261,45 

(duzentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), para a 

troca da titularidade da unidade consumidora. Recurso conhecido e 

improvido. (Recurso Inominado nº.: 8012796-33.2016.8.11.0004 - 

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). Portanto, a 

concessionária de energia elétrica deixou de observar o seu dever de 

lealdade que está vinculado ao princípio da boa-fé. III. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para: 1 – DETERMINAR à 

reclamada que efetue, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a 

transferência da titularidade da Unidade Consumidora discutida nos autos 

devendo passar a constar como titular a Sra. Cristina Faria de Melo, 

inscrita no CPF 535.910.621 -20, caso ainda não realizado. 2 - CONDENAR 

a reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

decisão e acrescido de juros legais a incidir da data da citação; - 

Mantenho a liminar concedida. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011346-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOENILSON APARECIDO DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em que alega a 

Reclamante JOENILSON APARECIDO DOS SANTOS que foi surpreendida 

pela notícia da negativação de seu nome pela reclamada por suposto 

débito que não reconhece, uma vez que alega que não teria contratado 

qualquer serviço com a reclamada. Inicialmente é de se considerar que a 

relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a 

reclamante está evidentemente em posição altamente desfavorável. 

Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o 

que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de 

equilibrar a relação processual. Em contestação, a Reclamada alega e 

comprova que o Reclamante manteve vínculo com a ré, pois firmaram 

contrato de prestação de serviços, firmaram contrato de prestação de 

serviços, por meio do qual a Parte Autora habilitou a linha telefônica e 

conta, com o número de acesso nº (65) nº 996912794, conforme termos 

de contratação devidamente assinados pela parte autora, o que ocasionou 

a emissão de faturas mensais. Porém, como deixou de efetuar o 

pagamento das faturas de serviço, houve bloqueio do serviço e o nome da 

autora foi lançado junto ao SERASA. Com isso requer a improcedência da 

ação, bem como acolhimento de pedido contraposto e condenação da 

parte autora em litigância de má fé. Friso que os argumentos e 

documentos trazidos aos autos pela defesa da reclamada não foram 

suficientemente impugnados pela parte autora, limitando-se a reiterar os 

termos da inicial. Após analisar detidamente os autos, e os documentos a 

ele trazidos entendo que o pedido é improcedente. Com efeito, a parte 

reclamante é devedora da reclamada, pois não quitou os débitos relativos 

às faturas de serviço livremente contratado, conforme restou 

demonstrado pela empresa requerida. Logo, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta indevida por parte da reclamada, não há 

que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da 

parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Via de consequência, 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte do Reclamante é medida que se 

impõe. Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a notória 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso, assim como a parte autora não demonstrou o 

pagamento das faturas que deram ensejo à negativação pela reclamada. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 897 de 1000



Por outro lado, acolho o pedido contraposto da reclamada em reaver seu 

crédito no referente à soma das faturas em aberto, no valor de R$153,13 

(cento e cinquenta e três reais e treze centavos), conforme extrato de 

negativação. Indefiro, por fim, o pedido de condenação da parte autora em 

litigante de má fé, uma vez que não vislumbro no caso os elementos 

descritos no artigo 80, CPC, mas apenas a busca por parte do reclamante 

da tutela jurisdicional, constitucionalmente prevista. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e ACOLHO o pedido contraposto, 

determinando que a parte autora pague à reclamada o valor de R$153,13 

(cento e cinquenta e três reais e treze centavos), referente ao total de 

faturas de serviços inadimplidos, com juros de mora a 1% a.m. e correção 

pelo INPC, ambos a partir da citação; e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeta-se o presente projeto 

de sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. 

ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008959-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ZENAIDE LURDES DALMORO, ARNELIO DALMORO 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ZENAIDE 

LURDES DALMORO e ARNELIO DALMORO em desfavor de UNIMED 

CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS. Verifica-se que 

parte reclamada, embora devidamente citada (evento ID 25905280 - Aviso 

de Recebimento), deixou de comparecer à audiência de conciliação (mov. 

ID 25782479), tampouco apresentou justificativa para sua ausência ou 

mesmo a peça de defesa, portanto decreto a revelia e aplico seus efeitos. 

Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão à parte autora. Analisando os autos, não restam 

dúvidas quanto à falha na prestação de serviço, que restou 

incontroversa. Alega a parte autora, em síntese, que era cliente do seguro 

saúde da requerida por diversos anos com pagamento mensal das faturas 

por meio de débito direto autorizado em sua conta corrente. Entretanto, 

foram surpreendidos pela notícia de recusa da sua carteira do plano ao 

precisar de um atendimento médico na cidade de Palmas/TO, momento em 

que entrou em contato com a requerida, tendo sido informados da suposta 

inadimplência de suas mensalidades. Conforme comprovantes em anexo, 

os Autores realizaram os pagamentos solicitados das suas faturas nos 

valores de R$ 1526,76 (um mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e 

seis centavos), bem como não foram ressarcidos do valor debitado em 

conta, qual seja R$ 101,38 (cento e um reais e trinta e oito centavos), 

tampouco entendem como devida a cobrança no valor de R$ R$106,75 

(cento e seis reais e setenta e cinco centavos), que realizaram no ato do 

atendimento, visto que só fora cobrada, devido ao erro da Requerida. 

Diante dos fatos narrados, requerem a condenação da reclamada em 

indenização por danos morais e materiais. A parte ré não traz elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a ausência de sua 

responsabilidade pela exclusão indevida do autor de seu rol de 

segurados, ainda que momentaneamente, em razão da suposta dívida 

existente. Ora, diante de qualquer alteração ou mesmo exclusão do plano 

previamente contratado deveria ter ocorrido a prévia comunicação ao 

consumidor, o que não foi demonstrado pela requerida. Portanto, os fatos 

são incontroversos e a ação impende ser julgada procedente sendo 

desnecessário efetuar maiores fundamentações, nos termos do artigo 20, 

da Lei nº 9.099/95. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos 

mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, no entanto não é essa a hipótese dos autos. Presentes os 

requisitos necessários à caracterização do dever de indenizar resta 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Contudo, se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita, com caráter punitivo-pedagógico. Quanto aos danos 

materiais, entendo que deve a parte reclamada restituir o valor cobrado de 

forma avulsa, sem relação com a mensalidade do plano e sem qualquer 

informação aos reclamantes. Tal reembolso deve ocorrer na forma 

simples, eis que não se enquadra na hipótese do artigo 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse ponto, friso que o E. 

STJ, em julgamento da Reclamação n. 7.247 – DF (2011/0268446-3) firmou 

o entendimento de que para a caracterização da repetição do indébito em 

dobro, como prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa 

do Consumidor, torna-se imprescindível a demonstração da má-fé do 

credor. No caso, como não foi comprovada a má-fé da reclamada, a 

restituição deve ocorrer na forma simples referente aos valores pagos, no 

total de R$ 208,13 (duzentos e oito reais e treze sete centavos). Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de CONDENAR a reclamada ao pagamento à parte autora da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada reclamante, corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

da citação, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN; CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 208,13 (duzentos e oito reais e treze sete centavos), a 

título de indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente 

pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do 

desembolso; e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Publicada no sistema Projudi. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 
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nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011953-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011953-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VIRGINNIA CELYA 

LEITE COELHO em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não 

assiste à parte autora. Sustenta a reclamante que a requerida efetuou o 

corte no fornecimento de água do cavalete que abastece seu imóvel. 

Aduz que solicitou administrativamente a religação, bem como a troca de 

titularidade, mas lhe foi negada pela concessionária reclamada ao 

argumento da existência de débitos em nome de seu antigo proprietário, 

UESLEI PINHEIRO GONÇALVES. Tal interrupção teria causado grandes 

transtornos, tendo sido surpreendida pelo corte repentino do fornecimento 

de água. Com isso, requer indenização pelos danos morais sofridos, 

obrigação de fazer para a reclamada restabelecer o fornecimento de água 

e ainda a troca da titularidade da UC para o seu nome. Inicialmente é de se 

considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. NO MÉRITO - Da troca 

de titularidade Nesse tópico, verifico que a parte reclamante não instruiu 

os autos com elementos suficientes para melhor análise da demanda, isto 

é, não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse demonstrar que teria 

sequer solicitado a troca de titularidade da UC matrícula n. 482520-9. Friso 

que a parte autora apresenta em juízo um contrato de compra e venda do 

imóvel em questão, demonstrando ter havido a aquisição da Unidade em 

31/07/2019 do antigo titular, Sr. UESLEI PINHEIRO GONÇALVES, porém, 

como já dito, não demonstrou sequer ter instruído o pedido administrativo 

com a necessária prova da contratação de compra e venda que aduz ter 

realizado com aquele que alega ser antigo proprietário. Nesse passo, 

verifico ainda que a reclamada comprova que no dia 03/10/2019, a Autora 

ao entrar em contato com a Concessionária, ficou ciente quanto a 

existência de débitos pendentes existentes na matrícula em questão, 

inclusive, foi devidamente orientada quanto a documentação necessária 

para que fosse possível a Ré proceder com a transferência dos débitos 

pendentes anteriores a sua entrada no imóvel, no entanto, ela desistiu de 

realizar o procedimento, conforme relatado no referido atendimento. 

Restou comprovado que própria Autora desistiu de realizar as 

transferências, tendo em vista que não quis prosseguir com o atendimento 

e nem retornou com a documentação necessária. Assim, a autora não 

comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a 

inversão do ônus da prova, consonante autoriza o Código de Defesa do 

Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à 

parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de 

conteúdo negativo. - Do corte no fornecimento e danos morais No caso 

vertente, a parte requerente alegou a falha no serviço prestado por 

suspensão do fornecimento de água e tendo negado o restabelecimento 

sob o fundamento de ausência de prova da sua titularidade. De outro lado, 

a Reclamada logrou êxito em demonstrar efetivamente a real causa do 

corte no fornecimento da UC que abastece o imóvel em que reside a 

requerente. Ocorre que, conforme se verifica no processo sob o nº 

8063961-60.2018.811.0001, tendo como autor o Sr. Ueslei, antigo 

proprietário, o pedido era tão-somente a inexigibilidade da multa aplicada 

nas faturas de novembro e dezembro de 2018, em virtude da fraude 

perpetrada no hidrômetro, o que foi atendido pela Concessionária, pois 

procedeu com o cancelamento somente destas faturas. Logo, a Ré 

procedeu com o cancelamento dos débitos contestados pelo Sr. Ueslei, 

antigo proprietário, em ação diversa, contudo, existem outros débitos 

pendentes de pagamento, os quais não foram quitados pelo Sr. Ueslei, 

antigo proprietário, nem pela Autora, ATUAL proprietária do imóvel, como 

demonstrado em telas de histórico de pagamento, não sendo justo a Ré 

ser responsabilizada pela inércia da Autora que não retornou para solicitar 

a transferência dos débitos para o nome do antigo proprietário, Sr. Ueslei, 

pois com isso, evitaria qualquer tipo de transtorno, como por exemplo, a 

suspensão do serviço de abastecimento de água. Por fim, não vislumbro 

conduta ilícita da reclamada, senão o exercício regular de um direito, pois é 

cediço que o inadimplemento é causa pela qual se admite a cobrança. 

Assim, não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Revogo a medida liminar anteriormente concedida. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003845-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUZIA TABOSA FLORIANO REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUZIA TABOSA 

FLORIANO em desfavor de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. De toda forma, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que é aluna da instituição de 
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ensino reclamada, tendo cursado nove de dez semestres previstos na 

grade curricular do Curso de graduação Sistemas de Informação. Ocorre 

que, quando da realização da rematrícula para o último semestre do curso 

teve que assumir débitos pretéritos e futuros quanto aos valores de 

mensalidade, que, segundo a autora estariam sendo cobrados sem o 

desconto de 50% ofertado anteriormente. Com isso, requer seja a 

reclamada compelida a reformular o termo de confissão de dívidas 

pactuado entre as partes, fazendo incidir o aludido desconto, bem como 

requer ser indenizada pelos supostos danos morais experimentados. 

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada, apesar de 

devidamente citada, deixou de comparecer à audiência de instrução, bem 

como de apresentar qualquer justificativa para sua ausência. Sendo 

assim, deve ser aplicado o disposto no art.20 da Lei n.º 9.099/95, e, em 

consequência, declaro a reclamada REVEL. Todavia, a presunção de 

veracidade dos fatos, decorrente da revelia, não implica consequente 

acolhimento do pedido exordial, pois a revelia da parte reclamada apenas 

acarreta a aceitação como verdadeira da matéria fático-jurídica encartada 

na peça de ingresso. Desse modo, a ausência de outros elementos e/ou 

fundamentos fáticos impede o reconhecimento do direito pleiteado pela 

parte reclamante, pois ausentes os elementos inerentes à 

responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela parte reclamante 

do que efetivamente ocorreu. De toda forma, pelo que se depreende da 

inicial, a insatisfação da parte autora diz respeito ao fato de que os 

valores lançados no termo de confissão de débitos estariam sem o 

prometido desconto de 50% sobre o montante. Nesse contexto, embora a 

autora alegue que a ré teria cobrado o valor com desconto no semestre 

anterior, e por isso requer a continuidade dos descontos, tenho que não 

há prova mínima de que houve, por parte da instituição de ensino, 

cobrança do valor da mensalidade com desconto da bolsa, seja de 30% 

como inicialmente alegado ou de 50% como descrito nos pedidos da inicial, 

mormente porque o extrato financeiro trazido com a exordial demonstra 

que, fora o desconto pelo período em que mantinha o FIES, nenhum outro 

desconto incidiu sobre os valores pagos. Desse modo, a prova coligida, 

notadamente os demonstrativos de cobrança e o extrato financeiro, é 

suficiente para elidir a verossimilhança da tese inicial, pois não constam 

dos autos evidências que indiquem a cobrança ilícita de mensalidades pela 

ré. Dito isso, não sendo constatada ilegalidade na cobrança, e sendo 

incontroverso que não houve o adimplemento das mensalidades em aberto 

descabe impor à ré obrigação de corrigir o valor da mensalidade e realizar 

a renovação da matrícula da parte autora. De outra parte, no que se refere 

à pretensão indenizatória, competia à autora demonstrar que da cobrança 

adveio abalo a sua esfera íntima, ou que tenha ensejado situação de 

vexame ou constrangimento. Do contrário, no caso sub judice, a prova 

coligida aos autos não demonstra o excesso ou abuso por parte da ré na 

realização da cobrança, restando ausentes elementos indicativos de que 

os aborrecimentos suportados pela recorrente tenham ultrapassado a 

esfera do mero dissabor não-indenizável, inapto a causar dano moral. 

Veja-se que a autora não restou inscrita nos órgãos de proteção de 

crédito por conta desta dívida. Outrossim, é assente a jurisprudência que 

a mera cobrança indevida, por si só, é incapaz de gerar dano moral 

indenizável, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica no 

caso em tela. Assim, não havendo evidências de situação excepcional 

que configure estado de dor, vexame ou humilhação que desborde da 

normalidade a ponto de causar angústia, aflição e desequilíbrio ao 

bem-estar da autora, não há que se fala em ao ilícito que justifique a 

pretensão indenizatória. Não sem propósito, o autor não comprova o fato 

constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do 

ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - 

CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o 

ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo 

negativo. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é 

possível produzir. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida 

na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011602-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIANA DE SOUZA MONTEIRO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I.RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR 

Inicialmente, afasto a prejudicial de mérito suscitada pela reclamada no que 

tange a prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional, para fins de 

ação de indenização por danos morais por inclusão indevida nos órgãos 

de proteção ao crédito, passa a fluir a partir da exclusão da restrição e 

não da data da inclusão, sendo certo que enquanto durar o apontamento 

restará caracterizado o ilícito. Indefiro o pedido de juntada de extrato 

oficial dos órgãos de proteção ao crédito visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa do réu, que alegando inconformidade nos 

registros dos órgãos de proteção ao crédito deve juntar aos autos a 

consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. A 

reclamada levanta preliminar alegando que a parte reclamante não juntou 

nenhum comprovante de residência em seu nome. Rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial arguida pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer 

vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do 

parágrafo único do art. 330, § 1º do CPC. A propósito, segundo o 

magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery : “(...) O 

autor pode juntar à petição inicial documentos que entende sejam 

importantes para demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu 

pedido (CPC 333 I). Há documentos, entretanto, que não são 

indispensáveis à propositura da ação, isto é, sem os quais o pedido não 

pode ser apreciado pelo mérito. A indispensabilidade da juntada do 

documento com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, isto é, 

depende do tipo da pretensão deduzida em juízo. (...) (in JUNIOR, Nelson 

Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil 

Comentado e legislação extravagante, 10. Ed., Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 2007, p. 552” Nessas condições, deve ser priorizado o acesso à 

justiça em detrimento de certas exigências, que acabam acarretando 

entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia dos princípios que 

regem os juizados especiais, em atenção à celeridade processual. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia a reclamante, indenização por 

danos morais diante da inserção de seu nome em cadastro de restrição de 

crédito promovida pela reclamada por débito no valor total de R$ 230,23 

(duzentos e trinta reis e vinte e três centavos) com datas de inclusão em 

02/02/2015 e 29/10/2015 inscritos na base de dados do SPC/SERASA. 

Neste sentido, argumenta que desconhece os referidos débitos, razão 

pela qual requer a declaração de inexistência dos valores. A reclamada, 

em contestação, alega a existência de contrato de prestação de serviços 

de energia elétrica firmado pelo autor referente à UC cadastrada sob o nº 

1362531-4, situada na ESTRADA PAI JOAQUIM, BAIRRO: GLEBA PAI 

JOAQUIM, CUIABÁ/MT, da qual constam débitos em aberto. Ao final, como 

pedido pugna pela condenação da reclamante ao pagamento do débito 

inadimplido, além da condenação nas penas de litigância de má-fé. Por se 

tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 
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relação processual. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que a reclamada não trouxe o contrato firmado pela 

autora referente à unidade consumidora em discussão, trazendo apenas o 

histórico de contas do cliente, os quais, por serem produzidos 

unilateralmente não podem ser aceitos como meio de prova, motivo pelo 

qual reputo como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Resta, pois, 

impossível reputar suposto histórico de faturas como prova segura que 

tenha a propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como 

prova no sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos 

que não devem ser tomados senão com reservas. Desta feita, a parte 

requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, 

seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, a desconstituição 

do débito negativado. Vale frisar que em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Do 

mesmo modo, o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que as negativação objeto do presente 

processo são as única restrição, portanto, não se aplica no presente caso 

a Súmula nº 385 do STJ. De outra banda, quanto ao pleito contraposto 

apresentado pela reclamada, este não merece ser acolhido, em razão da 

ausência de comprovação da relação jurídica mantida com a demandante, 

e, destarte, a existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, também não 

merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 – Declarar a inexistência dos débitos aqui litigados e, por 

conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito; 2 - CONDENAR a reclamada a compensar 

a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo 

índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça); 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto. Intime-se 

a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002605-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DE MOURA APOITIA REQUERIDO: 

UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Inicialmente, 

afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da prova, tendo em 

vista que se confunde com o mérito da lide, de modo que com ele deve ser 

analisado. III.MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas 

alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Alega o 

autor que em 16.01.19 adquiriu da reclamada o veículo NISSAN KICKS, 

placas BAP 5210, no valor de R$ 78.990,00. Informa que somente veio a 

receber o documento do veículo em 07/05/2019, após, quando foi fazer 

vistoria, descobriu que o motor do veículo havia sido trocado, bem como 

possuía outros vícios ocultos. Traz aos autos diálogos entre as partes, 

como forma de provar a demora da entrega do documento, bem como da 

tentativa de substituição do veículo após a descoberta do vício oculto. 

Descontente com o veículo, afirma que fez nova negociação na loja de 

terceiro, NISSAN, entregando o veículo em discussão para a permuta de 

um novo. Diz que nesta nova negociação com terceiro houve decréscimo 

de R$ 30.000,00 (trinte mil reais), em razão dos vícios pré-existentes do 

veículo comprado na reclamada. Diante destes fatos ingressou com ação 

judicial requerendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos 

materiais e R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais. A 

reclamada sustenta em sua defesa como teses meritória que não houve 

conduta ilícita da sua parte e suscita ausência de provas dos danos 

materiais e de conduta ensejadora de danos morais, ante tais fatos pleiteia 

pela improcedência da presente demanda. Não se pode olvidar que neste 

conflito de interesses figuram, de um lado, empresa dotada de todas as 

possibilidades de produção de prova, e, de outro o particular, que se 

encontra na condição de consumidor. A parte requerente apresentou 

prints da conversa que teve com o preposto da reclamada narrando todos 

os fatos e condutas, comprovando que buscou realizar a solução dos 

problemas de forma administrativa, porém não obteve êxito. Assim, o 

reclamante produziu um mínimo de prova material exigido para comprovar 

a relação contratual de consumo, a aquisição do veículo, e as 

reclamações quanto ao vício no produto, cumprindo com o ônus que lhe 

incumbia. Assim, resta provado que a requerida, conforme determina o 

artigo 18 do CDC, não realizou a troca do veículo, e, não sendo sanado o 

vício o requerente tem o direito a pleitear o montante de desvalorização do 

bem adquirido, pois foi induzido a adquirir um veículo que apresentava 

diversos problemas, sem sequer ser comunicado sobre isso. Sendo 

assim, entende que houve no presente caso violação ao art. 6, III, do CDC. 

Desta feita, ante a inexistência de alguma causa de exclusão de sua 

responsabilidade, como previsto no artigo 12, § 3º, do CDC – pois nada 

comprovou nesse sentido - a reclamada deverá ser compelida a restituir o 

valor que o reclamante perdeu na desvalorização do veículo. No entanto, 

em análise aos autos vislumbro que o reclamante pleiteia R$ 30.000 (trinta 

mil reais) a título de danos materiais, porém entendo que tal pedido deve 

ser concedido em parte. Analisando os documento comprobatório juntados 

pelo autor observo que o mesmo entregou o veículo na concessionária por 

R$ 60.000 (sessenta mil reais), e analisando o valor da tabela FIPE o 

veículo vale R$ 75.376,00 (setenta e cinco mil, trezentos e setenta e seis 

reais), com isso, a desvalorização se deu no montante de R$ 15.376,00 

(quinze mil trezentos e setenta e seis reais). Da mesma forma, os danos 

morais são devidos, embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de 

todo o desgaste, transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse e assim poder fazer uso do bem pelo qual pagou. Na 

hipótese vertente, tal frustração alcança a extensão do dano moral, pois o 

produto viciado trata-se de bem de consumo que influi diretamente no dia a 

dia de quem dele se utiliza. Assim, privada a parte autora do direito à 

utilização do bem, a demora injustificada na entrega do documento, bem 

como os vícios ocultos que apresentava, configura atitude lesiva, capaz 

de causar dano moral. Reconhecida a conduta lesiva, o dano moral 

experimentado pela autora, e o nexo de causalidade, resta caracterizado 

o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 
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artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da ação e o faço para: 1 

- CONDENAR a reclamada, a pagar ao reclamante o montante R$15.376,00 

(quinze mil trezentos e setenta e seis reis) a título de danos materiais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. 2 - 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao 

reclamante pelos danos morais sofridos, devendo a quantia ser acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010275-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GUSTAVO PICONE PIVETA REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINARES Afasto a preliminar de ausência de interesse 

de agir arguida pelo reclamado, posto que o interesse processual está 

presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de 

ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o 

resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. Ademais, a 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão 

o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via 

administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia 

constitucional. Alega a parte reclamada que a petição inicial não veio 

instruída com comprovante de negativação expedido por órgão oficial, 

sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia ser 

utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. No que 

concerne ao pleito sobre arquivamento dos documentos sigiloso juntados 

pela reclamada, entendo que não há necessidade de colocação em pasta 

própria ou confidencia, uma vez que a parte autora alega que não possui 

relação jurídica com a reclamada, com isso não vislumbro elementos que 

possam ferir a vida privada da parte autora ante a juntada de tais 

documentos. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

pela requerida por dívida no valor de R$ 158,69 (cento e cinquenta e oito 

reais e sessenta e nove centavos), com data de inclusão em 15/01/2016, 

no entanto a requerente não reconhece a dívida negativada. Assim, pugna 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por 

sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer 

ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez 

que o reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu 

com suas obrigações no que tange ao pagamento dos débitos, estando 

amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 

sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA 

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 902 de 1000



a restrição mais antiga no nome do requerente, portanto, não se aplica no 

presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Feitas as ponderações supra, 

apesar de afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir 

outras restrições em nome do requerente, ainda que posterior à discutida 

no presente processo, faz-se necessária à redução do quantum 

indenizatório IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares 

arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pelo reclamante para: 1 - Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, 

por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao 

pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 

54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002344-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002344-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANGELA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS REQUERIDO: 

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME, EDERSON DE OLIVEIRA I. 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de 

ação de anulação de negócio jurídico c/c danos morais em que a 

reclamante alega no dia 10 de janeiro de 201 9 celebrou contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel, localizado na Rua Isaias, casa 

02, Quadra 76, Residencial Paiaguás, Várzea Grande -MT, com a 

Construtora Eirele -ME, sob a intermediação da requerida Ideale Soluções 

Imobiliarias LTDA, informa que foi pago o valor de R$ 5.787,50 (cinco mil 

setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) referente ao 

serviço prestados de Corretagem. Alega que, em razão de ter tido o 

financiamento bancário negado, a venda não se concretizou. Por essa 

razão, pleiteia pela restituição do valor pago a título de intermediação e 

danos morais pelos transtornos sofridos. Em contestação a reclamada 

alega que a autora tinha ciência que se tratava de contrato de 

intermediação e que não cometeu qualquer ato ilícito. Alega que a 

cobrança da taxa é devida, conforme o entendimento do STJ. Por fim junta 

aos autos contrato devidamente assinado pela reclamante em que os 

valores cobrados referentes a taxa de intermediação encontram-se 

devidamente especificados. Em que pesem as alegações da parte 

reclamante, é certo que o caso foi objeto de Recurso Repetitivo no 

Superior Tribunal de Justiça, tendo o colegiado decidido, de forma 

unânime, pela validade da cláusula que transfere ao consumidor o 

pagamento da comissão de corretagem, desde que previsto em contrato e 

destacado o valor da referida comissão. Segundo o relator, ministro Paulo 

de Tarso Sanseverino, as incorporadoras têm efetivamente transferido 

esse custo ao consumidor, por meio da terceirização do serviço a 

profissionais da área de corretagem, não havendo venda casada, 

"apenas a terceirização da atividade de comercialização para 

profissionais do setor, o que não causa prejuízo para os consumidores". 

Assim, concluiu que, em principio, "é válida a cláusula que transfere ao 

consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, exigindo-se 

transparência". Com isso, a tese final apresentada pelo relator foi: 

"Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a 

obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa 

de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação 

imobiliária desde que previamente informado do preço total da aquisição da 

unidade autônoma, destacado o valor da comissão de corretagem." 

Analisando o conjunto probatório dos autos, é possível verificar que o 

documento assinado cumpriu com os requisitos que o STJ fixou para 

validar a cobrança da referida taxa, sendo assim, entendo que a 

reclamada cumpriu com o seu dever de informar que o valor cobrado era 

sobre o serviço que foi devidamente prestado, mesmo que o contrato não 

viesse a ser concretizado por motivos alheios as presentes partes. 

Vislumbro no presente caso que a reclamada cumpriu com o dever de 

encontrar o imóvel que a reclamante procurava e pelo serviço ter sido 

prestado cabível o seu pagamento. Nesse sentido, dispõe o artigo 725 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 725 - A remuneração é devida ao corretor uma 

vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, 

ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das 

partes.” Desta feita, verifico que não há que se falar em restituição de 

valores quanto à comissão de corretagem. Do mesmo modo, necessário 

esclarecer que a situação retratada nos presentes autos, não se 

enquadra como passível de reparação civil por dano moral, uma vez que 

não restou comprovado qualquer ilicitude imputável à reclamada. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

reclamante. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55). Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005182-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE ALMEIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO BORGES MODESTO OAB - MT15947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005182-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIANA DE ALMEIDA RODRIGUES REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. I. RELATÓRIO Dispenso o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO No caso, não havendo vício que 
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possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C.C DANO MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por 

JULIANA DE ALMEIDA RODRIGUES em desfavor de IUNI UNIC 

EDUCACIONAL LTDA. Conforme a causa de pedir que se depreende dos 

autos, qual seja, a suposta falha no cumprimento do contrato de FIES, 

tem-se como necessária a inclusão do ente público federal na lide, o que 

não abrange a competência deste juizado. Isso porque, como é cediço as 

Instituições de Ensino Superior, tal qual a requerida, integram o sistema 

FEDERAL de ensino, o que significa que, nesta condição de integrante do 

sistema FEDERAL de ensino, submetem-se à jurisdição daquela Justiça, 

porquanto cuida-se de Instituição de Ensino Superior mantida pela iniciativa 

privada. A competência dos Juizados Especiais Cíveis encontra previsão 

na Lei nº 9.099/95 e são de duas ordens: em razão do valor (até quarenta 

salários mínimos) e, também, em razão da matéria. No entanto, a referida 

Lei exclui da competência dos Juizados Especiais algumas causas, as 

quais estão elencadas no artigo 3º, §2º e, também, excluem certas 

pessoas do âmbito dos juizados especiais, os quais não podem ser partes 

(autor e réu), in verbis: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 

Assim, a capacidade das partes é pressuposto processual de validade 

das ações que tramitam perante os Juizados Especiais, podendo ser 

alegada e reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo. In casu, 

como se trata de instituição privada de ensino superior, subordinando-se à 

supervisão do Ministério da Educação e Cultura (MEC), revela-se o 

interesse da União, culminando, portanto, competência da Justiça Federal 

ou Juizado do Especial Federal, ante a necessária inclusão da União no 

polo passivo da demanda. Nestes sentido: RECURSO INOMINADO. ENSINO 

SUPERIOR. CONTRATOS. FINANCIAMENTO PÚBLICO ESTUDANTIL. FIES. 

ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA. ADITAMENTO. RETIFICAÇÃO DE 

CONTRATO. INADMISSIBILIDADE DE SENTENÇA ILÍQUIDA NO JEC. 

INTERESSE DA UNIÃO. EXTINÇÃO MANTIDA, AINDA QUE POR OUTROS 

FUNDAMENTOS. 1. A petição inicial deve conter, entre outros requisitos, o 

pedido, causa de pedir e valor, com a apresentação de memorial de 

cálculo, tendo em vista a vedação expressa de prolação de sentença 

ilíquida no Juizado Especial, contida no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. 2. Há evidente interesse da União nas ações judiciais que 

envolvam contratos de financiamento pelo Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior - FIES, porque o fundo é formado com 

contribuições da União, do MEC e da CEF, de modo que a União é 

co-gestora deste. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso 

Cível Nº 71006745806, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 13/12/2017) III. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo extinto do processo, SEM 

RESOLUÇÃO do mérito, em razão da incompetência deste JEC, nos termos 

do artigo 8º, caput e §1º c/c artigo 51, IV, ambos da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. - Revogo a medida liminar 

anteriormente concedida. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002605-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MOURA APOITIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDELINA FERREIRA TORRES OAB - MT13361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT11087-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002605-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DE MOURA APOITIA REQUERIDO: 

UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Inicialmente, 

afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da prova, tendo em 

vista que se confunde com o mérito da lide, de modo que com ele deve ser 

analisado. III.MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas 

alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Alega o 

autor que em 16.01.19 adquiriu da reclamada o veículo NISSAN KICKS, 

placas BAP 5210, no valor de R$ 78.990,00. Informa que somente veio a 

receber o documento do veículo em 07/05/2019, após, quando foi fazer 

vistoria, descobriu que o motor do veículo havia sido trocado, bem como 

possuía outros vícios ocultos. Traz aos autos diálogos entre as partes, 

como forma de provar a demora da entrega do documento, bem como da 

tentativa de substituição do veículo após a descoberta do vício oculto. 

Descontente com o veículo, afirma que fez nova negociação na loja de 

terceiro, NISSAN, entregando o veículo em discussão para a permuta de 

um novo. Diz que nesta nova negociação com terceiro houve decréscimo 

de R$ 30.000,00 (trinte mil reais), em razão dos vícios pré-existentes do 

veículo comprado na reclamada. Diante destes fatos ingressou com ação 

judicial requerendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos 

materiais e R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais. A 

reclamada sustenta em sua defesa como teses meritória que não houve 

conduta ilícita da sua parte e suscita ausência de provas dos danos 

materiais e de conduta ensejadora de danos morais, ante tais fatos pleiteia 

pela improcedência da presente demanda. Não se pode olvidar que neste 

conflito de interesses figuram, de um lado, empresa dotada de todas as 

possibilidades de produção de prova, e, de outro o particular, que se 

encontra na condição de consumidor. A parte requerente apresentou 

prints da conversa que teve com o preposto da reclamada narrando todos 

os fatos e condutas, comprovando que buscou realizar a solução dos 

problemas de forma administrativa, porém não obteve êxito. Assim, o 

reclamante produziu um mínimo de prova material exigido para comprovar 

a relação contratual de consumo, a aquisição do veículo, e as 

reclamações quanto ao vício no produto, cumprindo com o ônus que lhe 

incumbia. Assim, resta provado que a requerida, conforme determina o 

artigo 18 do CDC, não realizou a troca do veículo, e, não sendo sanado o 

vício o requerente tem o direito a pleitear o montante de desvalorização do 

bem adquirido, pois foi induzido a adquirir um veículo que apresentava 

diversos problemas, sem sequer ser comunicado sobre isso. Sendo 

assim, entende que houve no presente caso violação ao art. 6, III, do CDC. 

Desta feita, ante a inexistência de alguma causa de exclusão de sua 

responsabilidade, como previsto no artigo 12, § 3º, do CDC – pois nada 

comprovou nesse sentido - a reclamada deverá ser compelida a restituir o 

valor que o reclamante perdeu na desvalorização do veículo. No entanto, 

em análise aos autos vislumbro que o reclamante pleiteia R$ 30.000 (trinta 

mil reais) a título de danos materiais, porém entendo que tal pedido deve 

ser concedido em parte. Analisando os documento comprobatório juntados 

pelo autor observo que o mesmo entregou o veículo na concessionária por 

R$ 60.000 (sessenta mil reais), e analisando o valor da tabela FIPE o 

veículo vale R$ 75.376,00 (setenta e cinco mil, trezentos e setenta e seis 

reais), com isso, a desvalorização se deu no montante de R$ 15.376,00 

(quinze mil trezentos e setenta e seis reais). Da mesma forma, os danos 

morais são devidos, embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de 

todo o desgaste, transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse e assim poder fazer uso do bem pelo qual pagou. Na 

hipótese vertente, tal frustração alcança a extensão do dano moral, pois o 

produto viciado trata-se de bem de consumo que influi diretamente no dia a 

dia de quem dele se utiliza. Assim, privada a parte autora do direito à 
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utilização do bem, a demora injustificada na entrega do documento, bem 

como os vícios ocultos que apresentava, configura atitude lesiva, capaz 

de causar dano moral. Reconhecida a conduta lesiva, o dano moral 

experimentado pela autora, e o nexo de causalidade, resta caracterizado 

o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da ação e o faço para: 1 

- CONDENAR a reclamada, a pagar ao reclamante o montante R$15.376,00 

(quinze mil trezentos e setenta e seis reis) a título de danos materiais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. 2 - 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao 

reclamante pelos danos morais sofridos, devendo a quantia ser acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008773-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008773-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO VITOR DANTAS DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOÃO VITOR DANTAS 

DOS SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Sustenta a parte reclamante que no dia 20/09/2019 teve a 

energia de seu imóvel suspensa, de forma indevida, pela requerida em 

razão de inadimplemento da fatura referente ao mês 08/2019, com 

vencimento no dia 03/09/2019. Aduz que houve demora excessiva no 

restabelecimento do fornecimento da energia, mesmo tendo havido 

protocolos de solicitação e sem existirem faturas em aberto. Com isso, 

requer indenização pelos supostos danos morais que aduz ter sofrido. Em 

que pese às alegações da parte autora, restou incontroverso o fato de 

que a fatura que deu ensejo à suspensão do fornecimento de energia 

elétrica da UC N. 1348275, foi REFERENTE a JULHO/2019 – R$ 403,13, 

VENCIDA EM 26/07/2019 E QUITADA SOMENTE EM 20/09/2019, APÓS A 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. Ainda, conforme extrato 

de contas trazido pela reclamada, percebe-se ainda que se não fosse a 

IMPONTUALIDADE RECORRENTE da requerente no pagamento de suas 

faturas – que é regra, e não exceção, os supostos atos danosos sequer 

teriam acontecido. Friso ainda que o pagamento da fatura em atraso 

ocorreu somente no dia 20/09/2019, uma sexta-feira, às 20h06min, 

conforme comprovante anexado aos autos pelo próprio autor, após a 

suspensão do fornecimento, e, em que pese a alegação da parte autora 

de que não teve o restabelecimento da energia elétrica de sua UC após o 

pagamento, com a contestação veio relatório técnico de Ordens de 

Serviço informando o contrário, ou seja, que houve efetiva religação da 

energia da UC ainda em 22/09/2019, um domingo. In casu, não restando 

caracterizado qualquer ato ilícito pela reclamada, tampouco qualquer 

prejuízo experimentado, situação que força a reconhecer a improcedência 

dos pedidos. Não sem propósito, o autor não comprova o fato constitutivo 

do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, 

consoante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, 

inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento 

jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. A 

possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é 

possível produzir. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida 

na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Revogo a medida liminar anteriormente concedida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012042-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA FARIA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012042-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTINA FARIA DE MELO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. A reclamante alega na petição inicial que é proprietária de 

um imóvel residencial e que o mesmo encontrava-se alugado, informa que 

o antigo morador estava com débitos em aberto com a reclamada, com 

isso a reclamante solicitou à reclamada que fosse feita a troca de 

titularidade da unidade consumidora nº 6/2807179 – 3, o que foi negado 

em razão de pendencias financeiras do antigo morador do imóvel, assim, 

não conseguiu realizar o restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica no imóvel, uma vez que a reclamada condicionou a transferência 

ao pagamento dos débitos das UC’s em nome de terceiro. Aduz que tentou 

administrativamente mudar a titularidade da UC para o seu nome e mesmo 

assim não obteve êxito. Deste modo, pelos fatos apontados, pugna pela 

religação da energia, pela transferência da titularidade da unidade 

consumidora para o seu nome e condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização pelos danos morais suportados. A reclamada, em sua 

defesa, alega preliminarmente que a obrigação de religar a energia bem 

como a transferência da titularidade já foram cumpridas, com isso pede 

que o processo seja extinto por perda de objeto. Alega que a parte não 
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tem o direito a indenização pelo danos morais supostamente sofrido em 

razão de que não traz nos autos elementos que caracterizam qualquer 

dano sofrido. Por se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que aquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Inicialmente, esclareço que a parte somente cumpriu 

com o dever de religara energia e transferir a titularidade da UC após 

decisão liminar dada por este juízo, não tendo que se falar em perda do 

objeto da presente demanda. Cumpre esclarecer que a existência de 

débitos nas unidades consumidoras é fato incontroverso, entretanto, no 

caso dos autos o ponto controvertido paira quanto à legitimidade da autora 

no que tange à obrigação de pagar os referidos débitos. Importante 

salientar que se trata de obrigação de natureza pessoal (propter 

personam), conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal 

de Justiça: A responsabilidade por débito relativo ao consumo de água e 

serviço de esgoto é de quem efetivamente obteve a prestação do serviço. 

Trata-se de obrigação de natureza pessoal, não se caracterizando como 

obrigação propter rem. Assim, não se pode responsabilizar o atual usuário 

por débitos antigos contraídos pelo morador anterior do imóvel. STJ. 1ª 

Turma. AgRg no REsp 1.313.235-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

julgado em 20/9/2012 (Info 505 STJ). Portanto, a reclamante, proprietária 

do imóvel, não é responsável pelos débitos oriundos da prestação do 

serviço de energia elétrica provenientes do antigo morador, pois se trata 

de obrigação pessoal que não se vincula ao imóvel. Não restam dúvidas 

que a reclamada agiu ilegalmente quando negou a troca de titularidade da 

UC cadastrada no imóvel da autora sob o pretexto de que havia débitos do 

antigo titular da unidade consumidora que deveriam ser pagos. Portanto, 

tratando-se de relação consumerista, o dano moral é evidenciado pela 

má-prestação de um serviço e da conduta negligente da empresa, por 

consequência, deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Corroborando: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL DESOCUPADO POR 

INQUILINO - DÉBITOS PRETÉRITOS - OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO 

PROPTER REM - EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS PARA A TROCA 

DE TITULARIDADE - ILEGALIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da exigência 

de quitação de débitos para a troca de titularidade de unidade 

consumidora.A negativa de troca de titularidade da unidade consumidora 

por débitos pretéritos configura dano moral in re ipsa, ou seja, é presumido 

e não carece de prova da existência do prejuízo para surgir a obrigação 

de indenizar. Razão pela qual, arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a titulo de dano moral em atendimento aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Bem como a restituição do valor pago em R$ 261,45 

(duzentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), para a 

troca da titularidade da unidade consumidora. Recurso conhecido e 

improvido. (Recurso Inominado nº.: 8012796-33.2016.8.11.0004 - 

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). Portanto, a 

concessionária de energia elétrica deixou de observar o seu dever de 

lealdade que está vinculado ao princípio da boa-fé. III. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para: 1 – DETERMINAR à 

reclamada que efetue, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a 

transferência da titularidade da Unidade Consumidora discutida nos autos 

devendo passar a constar como titular a Sra. Cristina Faria de Melo, 

inscrita no CPF 535.910.621 -20, caso ainda não realizado. 2 - CONDENAR 

a reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

decisão e acrescido de juros legais a incidir da data da citação; - 

Mantenho a liminar concedida. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008226-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CAROLINA DOS SANTOS MAZZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008226-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAMILA CAROLINA DOS SANTOS MAZZINI REQUERIDO: 

AMERICAN AIRLINES INC I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Por se 

tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de ação de indenização por meio da qual a 

autora alega, em síntese, que adquiriu passagem aérea da reclamada para 

voar entre Boston e Cuiabá, via Miami e Brasília, no dia 16.07.2019. 

Contudo, em 04.07.2019, a Autora contatou a Ré a fim de incluir a 

acomodação de dois animais de estimação em sua reserva. Neste sentido, 

tendo em vista a impossibilidade de transportar os animais na aeronave 

que procederia com o voo da Autora, a reclamada realizou a alteração da 

reserva, acomodando-a em novo voo para a mesma data, sem qualquer 

custo. Entretanto, a reclamante narra que a reclamada teria efetuado 

novas alterações em sua reserva sem o seu consentimento, além de ter 

efetuado a cobrança de uma taxa no valor de USD 300 (trezentos dólares) 

para tanto. Não concordando com tal cobrança, ajuizou a presente ação, 

pretendendo a restituição da taxa cobrada no valor de USD 300 (trezentos 

dólares), correspondentes ao valor convertido de R$ 1.243,62 (mil, 

duzentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos), além da 

condenação ao pagamento de indenização por danos morais na monta de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em sua defesa, a reclamada sustenta culpa 

exclusiva da reclamante, inexistência de elementos ensejadores de danos 

morais, pugnando pela improcedência da presente demanda. In caso, o 

que discute é a condenação da reclamada ao pagamento de indenização 

por danos materiais e morais em decorrência da alteração do voo 

inicialmente contratado, o que acarretou em novos gastos para a 

reclamante. A reclamada não se desincumbiram do ônus probatório que 

lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e não juntaram nos autos nenhum 

documento capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, se limitaram a 

dizer que a alteração que gerou a cobrança ocorreu por parte da 
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reclamante e por isso não há que se falar em restituição dos valores 

gastos. Para tentar comprovar o que alega em sua defesa a reclamada 

junta telas de seu sistema, e por estas serem produzidas de forma 

unilateral e por serem de fácil alteração não é possível admitir como meio 

de prova pleno capaz de afastar o alegado na exordial. Por sua vez, a 

reclamante junta na inicial o e-mail enviado pela reclamada, que comprova 

as alterações do voo, bem como demonstra o valor que foi pago a mais 

referente a taxa de USD 300 (trezentos dólares). A reclamante também 

junta nos autos reclamação que fez junto ao PROCON e mesmo assim não 

obteve êxito em resolver seu problema. A situação emanada do processo 

configura a toda evidência, desconsideração para com a pessoa do 

consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato suficiente a 

embasar a condenação por danos morais. Trata-se, no caso, de relação 

de consumo, da qual restou caracterizada a falha na prestação do serviço 

e o dano moral decorrente desta, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Destarte, vislumbro a possibilidade de se condenar a reclamada 

pela alteração unilateral do voo e pela negativa em restituir os valores 

gastos pela reclamante, uma vez que a situação vivenciada decorrente do 

descaso gerou desconforto, aflição e transtornos a que foi submetida por 

culpa da reclamada, além de ofensa aos direitos da personalidade cujas 

situações geram constrangimento, aborrecimento e humilhação ao 

passageiro, sendo, portanto, passível de indenização. Por fim, no que 

tange à restituição dos valores gastos pela autora com taxa de alteração 

do voo tenho que também merece prosperar, uma vez que a alteração da 

reserva somente ocorreu por culpa da reclamada, caracterizando assim a 

falha da prestação de serviço. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para: 1 – CONDENAR a reclamada a 

restituir a reclamante pelo dano material sofrido no valor de R$ 1.243,62 

(mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos), que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais 

a contar data do desembolso. 2 - CONDENAR a reclamada ao pagamento 

de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), montante este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão e acrescido de 

juros legais a incidir da data da citação. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004075-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS OJEDA REQUERIDO: TEX LOCADORA DE 

VEICULOS LTDA - EPP Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 

da Lei n° 9.099/95. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais e materiais proposta por JOSÉ CARLOS 

OJEDA em face de BORGES & VILERA LTDA - EPP (GUTO VEICULOS / 

TEX LOCADORA DE VEÍCULO LTDA), na qual a autora pretende o 

cumprimento de obrigação de fazer para que a Requerida seja 

responsabilizada pelos valores a serem gastos com reparos necessários 

no veículo supostamente defeituoso, bem como, requer o recebimento de 

indenização lucros cessantes decorrentes da demora na entrega do carro 

e ainda danos morais. A reclamada, por sua vez, alegou que os problemas 

informados pela parte autora foram objeto de reparo, realizando os 

serviços necessários. Aduz ainda acerca da necessidade de perícia 

técnica para se apurar a ocorrência dos defeitos indicados pela 

reclamante. Ao alegar a existência de falha na prestação do serviço pela 

reclamada em razão da não reparação de todos os defeitos que alega 

existirem no automóvel, mesmo sendo incontroverso o fato de que o 

veículo passou por serviço de reparos custeados pela reclamada após a 

venda, a resolução da demanda não se afasta da necessidade de 

realização de perícia técnica para averiguar a origem dos danos e se 

estes se encontrariam cobertos pela garantia contratual, mormente porque 

os autores trazem aos autos perícia realizada de forma unilateral. Com 

efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações que 

demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 

9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas. Assim, ante a necessidade de 

realização de perícia complexa, o caminho é a extinção do feito. Desse 

modo, referida perícia implica em reconhecer a existência de complexidade 

para dirimir a matéria versada nos autos, tornando os Juizados Especiais 

absolutamente incompetentes para processar e julgar o feito. Com efeito, o 

legislador infraconstitucional buscou, com os Juizados Especiais, criar um 

sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade 

jurisdicional, e assim estabeleceu no art. 3º da lei 9.099/95 que sua 

competência para conciliação, processo e julgamento alcança as causas 

cíveis de menor complexidade, significando dizer que, aquelas causas em 

que se exige a necessidade de perícia complexa para o desate da 

questão, estariam subtraídas ao seu alcance. A indispensável produção 

de prova pericial, necessária ao pleno esclarecimento da questão litigiosa, 

exige que o litígio deva ser processado e decidido perante a Justiça 

Comum. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, reconheço 

a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no 

inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito 

para apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA 

BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009198-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA PEDROSA GONCALVES RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009198-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME REQUERIDO: MARINA 

PEDROSA GONCALVES RAMOS Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME desfavor 

de MARINA PEDROSA GONCALVES RAMOS. Verifica-se que parte 

reclamada, devidamente citada (evento ID 24971732), deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, tampouco justificou a sua 

ausência ou apresentou defesa, portanto decreto a revelia e aplico seus 

efeitos. Alega a parte autora ter adquirido de terceiros os direitos sobre o 
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crédito representado pela confissão de dívida assumida pela parte 

reclamada, mormente pelo contrato de aquisição de óculos que junta à 

inicial. Aduz que a parte reclamada não teria realizado nenhum pagamento 

das parcelas pactuadas no contrato firmado em 10/09/2014. Diante do 

impasse, tentou diversas vezes contato com a ré a fim de resolver a 

questão, porém, sem êxito. Pois bem. Sabe-se que, violado o direito 

subjetivo, surge para o titular a prerrogativa de exigir sua reparação 

judicial, e que este direito de ação é aniquilado, se não exercido no lapso 

legalmente estabelecido. Neste caso, a suposta violação jurídica com 

ocorreu em 10/09/2014, data da avença do contrato de compra e venda, 

sem o devido pagamento, surgindo aí o termo inicial do prazo prescricional 

para que se requeresse a reparação por danos supostamente 

experimentados, entretanto, a ação foi distribuída somente em 24/09/2019, 

mais de 05 (cinco) anos após as o vencimento do contrato. Entretanto, 

QUALQUER pretensão civil oriunda da cobrança de dívida líquida 

constante do instrumento particular deveria ter sido ajuizada até 

10/09/2019, em obediência ao disposto no artigo 206, do Código Civil, §5º, 

I, in verbis: “Art. 206. Prescreve: ... § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de 

cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 

particular;” Ocorre que, como já mencionado, a presente demanda só fora 

intentada em 24/09/2019, tendo, portanto, decorrido o prazo prescricional 

quinquenal para a pretensão de cobrança requerida pelo autor. Assim 

sendo, ante a notória incidência da prescrição, declaro extinto o processo, 

com análise do mérito, com fulcro no artigo 487, II, CPC. Revogo a medida 

liminar anteriormente concedida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo SENTENÇA VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009613-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009613-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ DOS SANTOS GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Inicialmente, 

afasto a prejudicial de mérito suscitada pela reclamada no que tange a 

prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional, para fins de ação de 

indenização por danos morais por inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito, passa a fluir a partir da exclusão da restrição e não 

da data da inclusão, sendo certo que enquanto durar o apontamento 

restará caracterizado o ilícito. Indefiro o pedido de juntada de extrato 

oficial dos órgãos de proteção ao crédito visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa do réu, que alegando inconformidade nos 

registros dos órgãos de proteção ao crédito deve juntar aos autos a 

consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia o reclamante, indenização por 

danos morais diante da inserção de seu nome em cadastro de restrição de 

crédito promovida pela reclamada por débito no valor de R$ 68,79 

(sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), inscrito no dia 

28/12/2015 na base de dados do SPC/SERASA. Neste sentido, argumenta 

que desconhece os referidos débitos, razão pela qual requer a 

declaração de inexistência dos valores. A reclamada, em contestação, 

alega a existência de contrato de prestação de serviços de energia 

elétrica firmado pelo autor referente à UC cadastrada sob o nº 1217553-5, 

situada na ESTRADA RURAL S/N LUZ PARA TODOS BAIRRO: AST 

ALEGRE I E II E PAU A PIQU ZONA: LOCAL: PORTO ESPERIDIAO , 

CUIABÁ/MT, da qual constam débitos em aberto. Ao final, como pedido 

pugna pela condenação da reclamante ao pagamento do débito 

inadimplido, além da condenação nas penas de litigância de má-fé. Por se 

tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que a reclamada não trouxe o contrato firmado pelo 

autor referente à unidade consumidora em discussão, trazendo apenas o 

histórico de contas do cliente, os quais, por serem produzidos 

unilateralmente não podem ser aceitos como meio de prova, motivo pelo 

qual reputo como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Resta, pois, 

impossível reputar suposto histórico de faturas como prova segura que 

tenha a propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como 

prova no sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos 

que não devem ser tomados senão com reservas. Desta feita, a parte 

requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, 

seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição 

do débito negativado. Vale frisar que em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Do 

mesmo modo, o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que as negativação objeto do presente 

processo é única restrição, portanto, não se aplica no presente caso a 

Súmula nº 385 do STJ. De outra banda, quanto ao pleito contraposto 

apresentado pela reclamada, este não merece ser acolhido, em razão da 

ausência de comprovação da relação jurídica mantida com a demandante, 

e, destarte, a existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, também não 

merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 – Declarar a inexistência dos débitos aqui litigados e, por 

conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito; 2 - CONDENAR a reclamada a compensar 

o reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo 

índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça); 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto. Intime-se 

a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004075-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE CARLOS OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMER CLEMENTE OAB - MT0006269S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEX LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELEN ARAUJO RIOS OAB - MT26090/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004075-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS OJEDA REQUERIDO: TEX LOCADORA DE 

VEICULOS LTDA - EPP Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 

da Lei n° 9.099/95. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais e materiais proposta por JOSÉ CARLOS 

OJEDA em face de BORGES & VILERA LTDA - EPP (GUTO VEICULOS / 

TEX LOCADORA DE VEÍCULO LTDA), na qual a autora pretende o 

cumprimento de obrigação de fazer para que a Requerida seja 

responsabilizada pelos valores a serem gastos com reparos necessários 

no veículo supostamente defeituoso, bem como, requer o recebimento de 

indenização lucros cessantes decorrentes da demora na entrega do carro 

e ainda danos morais. A reclamada, por sua vez, alegou que os problemas 

informados pela parte autora foram objeto de reparo, realizando os 

serviços necessários. Aduz ainda acerca da necessidade de perícia 

técnica para se apurar a ocorrência dos defeitos indicados pela 

reclamante. Ao alegar a existência de falha na prestação do serviço pela 

reclamada em razão da não reparação de todos os defeitos que alega 

existirem no automóvel, mesmo sendo incontroverso o fato de que o 

veículo passou por serviço de reparos custeados pela reclamada após a 

venda, a resolução da demanda não se afasta da necessidade de 

realização de perícia técnica para averiguar a origem dos danos e se 

estes se encontrariam cobertos pela garantia contratual, mormente porque 

os autores trazem aos autos perícia realizada de forma unilateral. Com 

efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações que 

demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 

9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas. Assim, ante a necessidade de 

realização de perícia complexa, o caminho é a extinção do feito. Desse 

modo, referida perícia implica em reconhecer a existência de complexidade 

para dirimir a matéria versada nos autos, tornando os Juizados Especiais 

absolutamente incompetentes para processar e julgar o feito. Com efeito, o 

legislador infraconstitucional buscou, com os Juizados Especiais, criar um 

sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade 

jurisdicional, e assim estabeleceu no art. 3º da lei 9.099/95 que sua 

competência para conciliação, processo e julgamento alcança as causas 

cíveis de menor complexidade, significando dizer que, aquelas causas em 

que se exige a necessidade de perícia complexa para o desate da 

questão, estariam subtraídas ao seu alcance. A indispensável produção 

de prova pericial, necessária ao pleno esclarecimento da questão litigiosa, 

exige que o litígio deva ser processado e decidido perante a Justiça 

Comum. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, reconheço 

a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no 

inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito 

para apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA 

BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011126-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSURANT SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011126-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ISMAEL DA SILVA SOUZA REQUERIDO: NOVO MUNDO 

AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA, ASSURANT SEGURADORA S.A. 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos bastam para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas 

reclamadas, uma vez que se trata de clara relação consumerista, devendo 

ser apurada a responsabilidade do comerciante/fornecedor de produtos e 

serviços de forma solidária, a teor do que dispõe o artigo 18, CDC. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de ação indenizatória 

proposta por ISMAEL DA SILVA SOUZA em desfavor de VIA VAREJO S/A 

e ASSURANT SEGURADORA S.A. Em apertada síntese, alega a parte 

autora que na ocasião da compra de uma aparelho celular na loja da 

primeira requerida foi coagida e enganada a aderir a serviços adicionais, 

como SEGURO DO PRODUTO E GARANTIA ESTENDIDA, para que então 

fosse concretizada a venda pretendida. Alega se tratar de venda casada, 

pugnando ao final a total procedência da ação com a restituição em dobro 

dos valores pagos e ainda a condenação da reclamada ao pagamento de 

danos morais. Analisando os documentos que instruem os autos, não há 

comprovação de que a parte autora tivesse sido coagida ou enganada 

para a contratação do plano de seguro ou serviços extras, tampouco 

comprovação de que a reclamada condicionou a venda do produto à 

contratação do referido plano, o que, nesta última hipótese poderia 

configurar a suposta venda casada prevista no art. 39, I, do CDC, 

mormente porque os documentos de venda do produto e do referido 

seguro são distintos, assinados em separado. Nesse passo, possível 

dizer que as assertivas da parte autora não se revestem da 

verossimilhança necessária à procedência do pleito, porquanto ainda que 

haja a inversão do encargo probatório, a parte hipossuficiente não fica 

isenta de tornar aceitável suas afirmações. Nesse sentido: SÚMULA DO 

JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. GARANTIA ESTENDIDA. ALEGAÇÃO DE VENDA 

CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO. ÔNUS INCUMBE AO 

AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, ART. 333, I, CPC. 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não havendo qualquer prova que o 

consumidor foi obrigado, por imposição da Recorrida, a aceitar a garantia 

estendida do produto adquirido, pois o valor da garantia estendida, R$ 

8,34, foi cobrado em documento separado "Termo de Garantia 

Complementar", mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido 

inicial, por seus próprios fundamentos, que considero integrado a este 

voto. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95. 2. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente as 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face 

ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. (Recurso Cível Inominado nº 

3818/2011, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/MT, Rel. Valmir Alaércio dos Santos. j. 10.05.2012, unânime, DJe 

22.05.2012). Ainda sobre o tema, reproduz-se lição doutrinária do Ministro 

Paulo de Tarso Vieira Sanseverino: “Como, nas demandas que tenham por 

base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se 

facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica 

dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, 

ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, 
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porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua 

relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do 

consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade 

civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma 

de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” 

(SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código 

do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 354-5). (grifei) Desta feita, não é cabível no presente caso o dano 

material tampouco o dano moral, pois o conjunto probatório apresentado 

pela reclamante não comprovou a ocorrência do fato constitutivo de seu 

direito, conforme já explanado. Não sem propósito, o autor não comprova 

o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão 

do ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do Consumidor 

- CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o 

ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo 

negativo. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é 

possível produzir. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida 

na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002605-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DE MOURA APOITIA REQUERIDO: 

UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Inicialmente, 

afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da prova, tendo em 

vista que se confunde com o mérito da lide, de modo que com ele deve ser 

analisado. III.MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas 

alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Alega o 

autor que em 16.01.19 adquiriu da reclamada o veículo NISSAN KICKS, 

placas BAP 5210, no valor de R$ 78.990,00. Informa que somente veio a 

receber o documento do veículo em 07/05/2019, após, quando foi fazer 

vistoria, descobriu que o motor do veículo havia sido trocado, bem como 

possuía outros vícios ocultos. Traz aos autos diálogos entre as partes, 

como forma de provar a demora da entrega do documento, bem como da 

tentativa de substituição do veículo após a descoberta do vício oculto. 

Descontente com o veículo, afirma que fez nova negociação na loja de 

terceiro, NISSAN, entregando o veículo em discussão para a permuta de 

um novo. Diz que nesta nova negociação com terceiro houve decréscimo 

de R$ 30.000,00 (trinte mil reais), em razão dos vícios pré-existentes do 

veículo comprado na reclamada. Diante destes fatos ingressou com ação 

judicial requerendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos 

materiais e R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais. A 

reclamada sustenta em sua defesa como teses meritória que não houve 

conduta ilícita da sua parte e suscita ausência de provas dos danos 

materiais e de conduta ensejadora de danos morais, ante tais fatos pleiteia 

pela improcedência da presente demanda. Não se pode olvidar que neste 

conflito de interesses figuram, de um lado, empresa dotada de todas as 

possibilidades de produção de prova, e, de outro o particular, que se 

encontra na condição de consumidor. A parte requerente apresentou 

prints da conversa que teve com o preposto da reclamada narrando todos 

os fatos e condutas, comprovando que buscou realizar a solução dos 

problemas de forma administrativa, porém não obteve êxito. Assim, o 

reclamante produziu um mínimo de prova material exigido para comprovar 

a relação contratual de consumo, a aquisição do veículo, e as 

reclamações quanto ao vício no produto, cumprindo com o ônus que lhe 

incumbia. Assim, resta provado que a requerida, conforme determina o 

artigo 18 do CDC, não realizou a troca do veículo, e, não sendo sanado o 

vício o requerente tem o direito a pleitear o montante de desvalorização do 

bem adquirido, pois foi induzido a adquirir um veículo que apresentava 

diversos problemas, sem sequer ser comunicado sobre isso. Sendo 

assim, entende que houve no presente caso violação ao art. 6, III, do CDC. 

Desta feita, ante a inexistência de alguma causa de exclusão de sua 

responsabilidade, como previsto no artigo 12, § 3º, do CDC – pois nada 

comprovou nesse sentido - a reclamada deverá ser compelida a restituir o 

valor que o reclamante perdeu na desvalorização do veículo. No entanto, 

em análise aos autos vislumbro que o reclamante pleiteia R$ 30.000 (trinta 

mil reais) a título de danos materiais, porém entendo que tal pedido deve 

ser concedido em parte. Analisando os documento comprobatório juntados 

pelo autor observo que o mesmo entregou o veículo na concessionária por 

R$ 60.000 (sessenta mil reais), e analisando o valor da tabela FIPE o 

veículo vale R$ 75.376,00 (setenta e cinco mil, trezentos e setenta e seis 

reais), com isso, a desvalorização se deu no montante de R$ 15.376,00 

(quinze mil trezentos e setenta e seis reais). Da mesma forma, os danos 

morais são devidos, embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de 

todo o desgaste, transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse e assim poder fazer uso do bem pelo qual pagou. Na 

hipótese vertente, tal frustração alcança a extensão do dano moral, pois o 

produto viciado trata-se de bem de consumo que influi diretamente no dia a 

dia de quem dele se utiliza. Assim, privada a parte autora do direito à 

utilização do bem, a demora injustificada na entrega do documento, bem 

como os vícios ocultos que apresentava, configura atitude lesiva, capaz 

de causar dano moral. Reconhecida a conduta lesiva, o dano moral 

experimentado pela autora, e o nexo de causalidade, resta caracterizado 

o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da ação e o faço para: 1 

- CONDENAR a reclamada, a pagar ao reclamante o montante R$15.376,00 

(quinze mil trezentos e setenta e seis reis) a título de danos materiais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. 2 - 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao 

reclamante pelos danos morais sofridos, devendo a quantia ser acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009613-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ DOS SANTOS GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Inicialmente, 

afasto a prejudicial de mérito suscitada pela reclamada no que tange a 

prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional, para fins de ação de 

indenização por danos morais por inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito, passa a fluir a partir da exclusão da restrição e não 

da data da inclusão, sendo certo que enquanto durar o apontamento 

restará caracterizado o ilícito. Indefiro o pedido de juntada de extrato 

oficial dos órgãos de proteção ao crédito visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa do réu, que alegando inconformidade nos 

registros dos órgãos de proteção ao crédito deve juntar aos autos a 

consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia o reclamante, indenização por 

danos morais diante da inserção de seu nome em cadastro de restrição de 

crédito promovida pela reclamada por débito no valor de R$ 68,79 

(sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), inscrito no dia 

28/12/2015 na base de dados do SPC/SERASA. Neste sentido, argumenta 

que desconhece os referidos débitos, razão pela qual requer a 

declaração de inexistência dos valores. A reclamada, em contestação, 

alega a existência de contrato de prestação de serviços de energia 

elétrica firmado pelo autor referente à UC cadastrada sob o nº 1217553-5, 

situada na ESTRADA RURAL S/N LUZ PARA TODOS BAIRRO: AST 

ALEGRE I E II E PAU A PIQU ZONA: LOCAL: PORTO ESPERIDIAO , 

CUIABÁ/MT, da qual constam débitos em aberto. Ao final, como pedido 

pugna pela condenação da reclamante ao pagamento do débito 

inadimplido, além da condenação nas penas de litigância de má-fé. Por se 

tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que a reclamada não trouxe o contrato firmado pelo 

autor referente à unidade consumidora em discussão, trazendo apenas o 

histórico de contas do cliente, os quais, por serem produzidos 

unilateralmente não podem ser aceitos como meio de prova, motivo pelo 

qual reputo como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Resta, pois, 

impossível reputar suposto histórico de faturas como prova segura que 

tenha a propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como 

prova no sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos 

que não devem ser tomados senão com reservas. Desta feita, a parte 

requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, 

seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição 

do débito negativado. Vale frisar que em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Do 

mesmo modo, o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que as negativação objeto do presente 

processo é única restrição, portanto, não se aplica no presente caso a 

Súmula nº 385 do STJ. De outra banda, quanto ao pleito contraposto 

apresentado pela reclamada, este não merece ser acolhido, em razão da 

ausência de comprovação da relação jurídica mantida com a demandante, 

e, destarte, a existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, também não 

merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 – Declarar a inexistência dos débitos aqui litigados e, por 

conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito; 2 - CONDENAR a reclamada a compensar 

o reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo 

índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça); 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto. Intime-se 

a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004075-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS OJEDA REQUERIDO: TEX LOCADORA DE 

VEICULOS LTDA - EPP Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 

da Lei n° 9.099/95. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais e materiais proposta por JOSÉ CARLOS 

OJEDA em face de BORGES & VILERA LTDA - EPP (GUTO VEICULOS / 

TEX LOCADORA DE VEÍCULO LTDA), na qual a autora pretende o 

cumprimento de obrigação de fazer para que a Requerida seja 

responsabilizada pelos valores a serem gastos com reparos necessários 

no veículo supostamente defeituoso, bem como, requer o recebimento de 

indenização lucros cessantes decorrentes da demora na entrega do carro 

e ainda danos morais. A reclamada, por sua vez, alegou que os problemas 

informados pela parte autora foram objeto de reparo, realizando os 

serviços necessários. Aduz ainda acerca da necessidade de perícia 

técnica para se apurar a ocorrência dos defeitos indicados pela 

reclamante. Ao alegar a existência de falha na prestação do serviço pela 

reclamada em razão da não reparação de todos os defeitos que alega 

existirem no automóvel, mesmo sendo incontroverso o fato de que o 

veículo passou por serviço de reparos custeados pela reclamada após a 

venda, a resolução da demanda não se afasta da necessidade de 

realização de perícia técnica para averiguar a origem dos danos e se 

estes se encontrariam cobertos pela garantia contratual, mormente porque 

os autores trazem aos autos perícia realizada de forma unilateral. Com 

efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações que 

demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 

9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas. Assim, ante a necessidade de 
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realização de perícia complexa, o caminho é a extinção do feito. Desse 

modo, referida perícia implica em reconhecer a existência de complexidade 

para dirimir a matéria versada nos autos, tornando os Juizados Especiais 

absolutamente incompetentes para processar e julgar o feito. Com efeito, o 

legislador infraconstitucional buscou, com os Juizados Especiais, criar um 

sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade 

jurisdicional, e assim estabeleceu no art. 3º da lei 9.099/95 que sua 

competência para conciliação, processo e julgamento alcança as causas 

cíveis de menor complexidade, significando dizer que, aquelas causas em 

que se exige a necessidade de perícia complexa para o desate da 

questão, estariam subtraídas ao seu alcance. A indispensável produção 

de prova pericial, necessária ao pleno esclarecimento da questão litigiosa, 

exige que o litígio deva ser processado e decidido perante a Justiça 

Comum. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, reconheço 

a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no 

inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito 

para apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA 

BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011346-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOENILSON APARECIDO DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em que alega a 

Reclamante JOENILSON APARECIDO DOS SANTOS que foi surpreendida 

pela notícia da negativação de seu nome pela reclamada por suposto 

débito que não reconhece, uma vez que alega que não teria contratado 

qualquer serviço com a reclamada. Inicialmente é de se considerar que a 

relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a 

reclamante está evidentemente em posição altamente desfavorável. 

Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o 

que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de 

equilibrar a relação processual. Em contestação, a Reclamada alega e 

comprova que o Reclamante manteve vínculo com a ré, pois firmaram 

contrato de prestação de serviços, firmaram contrato de prestação de 

serviços, por meio do qual a Parte Autora habilitou a linha telefônica e 

conta, com o número de acesso nº (65) nº 996912794, conforme termos 

de contratação devidamente assinados pela parte autora, o que ocasionou 

a emissão de faturas mensais. Porém, como deixou de efetuar o 

pagamento das faturas de serviço, houve bloqueio do serviço e o nome da 

autora foi lançado junto ao SERASA. Com isso requer a improcedência da 

ação, bem como acolhimento de pedido contraposto e condenação da 

parte autora em litigância de má fé. Friso que os argumentos e 

documentos trazidos aos autos pela defesa da reclamada não foram 

suficientemente impugnados pela parte autora, limitando-se a reiterar os 

termos da inicial. Após analisar detidamente os autos, e os documentos a 

ele trazidos entendo que o pedido é improcedente. Com efeito, a parte 

reclamante é devedora da reclamada, pois não quitou os débitos relativos 

às faturas de serviço livremente contratado, conforme restou 

demonstrado pela empresa requerida. Logo, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta indevida por parte da reclamada, não há 

que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da 

parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Via de consequência, 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte do Reclamante é medida que se 

impõe. Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a notória 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso, assim como a parte autora não demonstrou o 

pagamento das faturas que deram ensejo à negativação pela reclamada. 

Por outro lado, acolho o pedido contraposto da reclamada em reaver seu 

crédito no referente à soma das faturas em aberto, no valor de R$153,13 

(cento e cinquenta e três reais e treze centavos), conforme extrato de 

negativação. Indefiro, por fim, o pedido de condenação da parte autora em 

litigante de má fé, uma vez que não vislumbro no caso os elementos 

descritos no artigo 80, CPC, mas apenas a busca por parte do reclamante 

da tutela jurisdicional, constitucionalmente prevista. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e ACOLHO o pedido contraposto, 

determinando que a parte autora pague à reclamada o valor de R$153,13 

(cento e cinquenta e três reais e treze centavos), referente ao total de 

faturas de serviços inadimplidos, com juros de mora a 1% a.m. e correção 

pelo INPC, ambos a partir da citação; e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeta-se o presente projeto 

de sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. 

ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009805-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: INGRID FABIOLA DA SILVA MOREIRA REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II.PRELIMINAR 

Rejeito a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência do artigo 98, CPC. Afasto a preliminar de 

ausência de interesse de agir arguida pelo reclamado, posto que o 

interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 
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o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida em razão de necessidade de 

produção de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no 

processo são hábeis à formação de juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia a reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o 

referido débito, como consequência requer a declaração da inexistência 

do débito. O reclamado, em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer 

ilícito, por estar a reclamante inadimplente, conforme documentos 

acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é 

legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram contratados 

pela parte autora, o reclamado juntou cópia da ficha cadastral 

devidamente assinada pela reclamante, além de nota fiscal, boleto para 

pagamento, documentos pessoas, áudio e pedidos que comprovam o 

débito. No caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica posto 

que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

do reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Importante 

salientar que em sede de impugnação a parte não junta nos autos 

comprovante de que a dívida alegada na contestação pela reclamada 

estava quitada, se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do 

art. 373, I, do CPC. Por fim, indefiro o pedido de condenação da parte 

autora como litigante de má fé, uma vez que não vislumbro os elementos 

de tal instituto na presente demanda e defiro parcialmente o pedido 

contraposto realizado pela reclamada, para que a reclamante efetue o 

pagamento dos valores discutidos nos autos. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. - Opino pela 

parcial procedência do pedido contraposto realizado pela reclamada, 

condenando a reclamante a pagar o valor de R$ 199,00 (cento e noventa 

e nove reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação 

de juros de mora a partir da contestação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente 

qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire 

Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004565-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIVIAN REGINA LOPES DAMASCENO REQUERIDO: OI S/A I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Alega a Reclamante que era devedora 

da quantia de 293,82 (duzentos e noventa e três reais e oitenta e dois 

centavos), junto a reclamada, mas que o valor informado foi quitado na 

data de 16/07/2019, conforme comprovante de pagamento em anexo. 

Entretanto, mesmo apos ter efetuado o pagamento da divida, a autora 

continua com seu nome/ CPF incluso junto aos órgãos de proteção ao 

credito, fato esse que esta lhe trazendo danos, motivo pelo qual propõe a 

presente demanda. Diante de tais fatos, pleiteia pela condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a 

declaração de inexistência de débitos. O reclamado, em sua defesa, 

afirma que a negativação foi devida, alega que há relação jurídica entre as 

partes, porém não traz qualquer elemento probatório para demonstrar que 

a reclamante não pagou o débito aqui discutido. Por fim pugna pela 

improcedência da presente demanda. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a 

Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

aquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e seus 

documentos verifico que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Por outro 

lado, a Reclamante demonstrou ter efetuado o pagamento da dívida, 

conforme narrado na exordial, bem como demonstrou o lapso superior a 5 

dias úteis para que a reclamada efetuasse a retirada do seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. Não obstante tais fatos entendo que a 

negativação de início foi devida, vez que se refere a débito oriundo de 

fatura não quitada, porém a reclamante efetuou o pagamento em 

16/07/2019, conforme comprovante de pagamento. No entanto, a inércia 

do Reclamado em promover a atualização dos dados cadastrais, 

apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro 

indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo 

sofrido pela autora, sob forma de dano presumido, conforme disposto no 

art.14, §1º, I, CDC. Nesse sentido: “AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA QUITADA INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA. PRAZO EXCEDIDO. DANOS MORAIS. 

OCORRÊNCIA. SÚMULA 385, DO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO. I. No caso, o autor teve seu nome mantido indevidamente em 

órgão de proteção ao crédito por mais de um mês após quitação do 

contrato. No entanto, o egrégio STJ pacificou a questão com base na Lei 

dos Recursos Repetitivos e para os fins do art. 543-C, do CPC, no sentido 

de que é razoável o prazo de cinco dias úteis contados do dia 

subsequente à quitação do débito para o credor promover a exclusão do 

apontamento negativo (REsp 1.424.792/BA). II. Inaplicabilidade da Súmula 

385, do STJ, pois inexistente qualquer outro apontamento na data do 

pagamento da dívida, momento em que se tornou indevida a manutenção 

da inscrição. III. Assim, reconhecida a conduta ilícita do requerido e 

caracterizado o dano moral in re ipsa, cabível a majoração da indenização, 

tendo em vista a condição social do autor, o potencial econômico do réu, a 

gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação, os 

parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes e o pouco 

tempo de permanência da inscrição negativa. A correção monetária pelo 
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IGP-M incide a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Os 

juros moratórios de 1% ao mês contam-se a partir da citação, por se tratar 

de relação contratual. IV. Sucumbência. Redimensionamento, observado o 

integral decaimento do réu em suas pretensões. APELAÇÃO PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70066676750, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 16/12/2015).” 

Desta feita, resta evidenciada falha na prestação do serviço por parte da 

Reclamada, tendo em vista que não contabilizou o pagamento realizado. 

Assim, restou demonstrada a conduta ilícita por parte da Reclamada ao 

manter negativado o nome da Reclamante por dívida inexistente. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Destarte, não se aplica ao presente caso a 

súmula 385 da súmula do STJ, vez que a negativação do presente 

processo é a única em nome da reclamante. Por fim, em relação ao pedido 

contraposto, não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizado nenhum débito em nome da reclamante. IV. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da ação para: 1- Declarar a inexistência 

do débito aqui litigado e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva 

do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2- CONDENAR 

a reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais por ela sofrido 

no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a quantia ser acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação, caso ainda não tenha sido realizada tal medida. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011953-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VIRGINNIA CELYA 

LEITE COELHO em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não 

assiste à parte autora. Sustenta a reclamante que a requerida efetuou o 

corte no fornecimento de água do cavalete que abastece seu imóvel. 

Aduz que solicitou administrativamente a religação, bem como a troca de 

titularidade, mas lhe foi negada pela concessionária reclamada ao 

argumento da existência de débitos em nome de seu antigo proprietário, 

UESLEI PINHEIRO GONÇALVES. Tal interrupção teria causado grandes 

transtornos, tendo sido surpreendida pelo corte repentino do fornecimento 

de água. Com isso, requer indenização pelos danos morais sofridos, 

obrigação de fazer para a reclamada restabelecer o fornecimento de água 

e ainda a troca da titularidade da UC para o seu nome. Inicialmente é de se 

considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. NO MÉRITO - Da troca 

de titularidade Nesse tópico, verifico que a parte reclamante não instruiu 

os autos com elementos suficientes para melhor análise da demanda, isto 

é, não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse demonstrar que teria 

sequer solicitado a troca de titularidade da UC matrícula n. 482520-9. Friso 

que a parte autora apresenta em juízo um contrato de compra e venda do 

imóvel em questão, demonstrando ter havido a aquisição da Unidade em 

31/07/2019 do antigo titular, Sr. UESLEI PINHEIRO GONÇALVES, porém, 

como já dito, não demonstrou sequer ter instruído o pedido administrativo 

com a necessária prova da contratação de compra e venda que aduz ter 

realizado com aquele que alega ser antigo proprietário. Nesse passo, 

verifico ainda que a reclamada comprova que no dia 03/10/2019, a Autora 

ao entrar em contato com a Concessionária, ficou ciente quanto a 

existência de débitos pendentes existentes na matrícula em questão, 

inclusive, foi devidamente orientada quanto a documentação necessária 

para que fosse possível a Ré proceder com a transferência dos débitos 

pendentes anteriores a sua entrada no imóvel, no entanto, ela desistiu de 

realizar o procedimento, conforme relatado no referido atendimento. 

Restou comprovado que própria Autora desistiu de realizar as 

transferências, tendo em vista que não quis prosseguir com o atendimento 

e nem retornou com a documentação necessária. Assim, a autora não 

comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a 

inversão do ônus da prova, consonante autoriza o Código de Defesa do 

Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à 

parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de 

conteúdo negativo. - Do corte no fornecimento e danos morais No caso 

vertente, a parte requerente alegou a falha no serviço prestado por 

suspensão do fornecimento de água e tendo negado o restabelecimento 

sob o fundamento de ausência de prova da sua titularidade. De outro lado, 

a Reclamada logrou êxito em demonstrar efetivamente a real causa do 

corte no fornecimento da UC que abastece o imóvel em que reside a 

requerente. Ocorre que, conforme se verifica no processo sob o nº 

8063961-60.2018.811.0001, tendo como autor o Sr. Ueslei, antigo 

proprietário, o pedido era tão-somente a inexigibilidade da multa aplicada 

nas faturas de novembro e dezembro de 2018, em virtude da fraude 

perpetrada no hidrômetro, o que foi atendido pela Concessionária, pois 

procedeu com o cancelamento somente destas faturas. Logo, a Ré 

procedeu com o cancelamento dos débitos contestados pelo Sr. Ueslei, 

antigo proprietário, em ação diversa, contudo, existem outros débitos 

pendentes de pagamento, os quais não foram quitados pelo Sr. Ueslei, 

antigo proprietário, nem pela Autora, ATUAL proprietária do imóvel, como 

demonstrado em telas de histórico de pagamento, não sendo justo a Ré 

ser responsabilizada pela inércia da Autora que não retornou para solicitar 

a transferência dos débitos para o nome do antigo proprietário, Sr. Ueslei, 

pois com isso, evitaria qualquer tipo de transtorno, como por exemplo, a 

suspensão do serviço de abastecimento de água. Por fim, não vislumbro 

conduta ilícita da reclamada, senão o exercício regular de um direito, pois é 

cediço que o inadimplemento é causa pela qual se admite a cobrança. 

Assim, não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Revogo a medida liminar anteriormente concedida. 
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Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009205-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THAIS SILVA LIMA REQUERIDO: BEM BENEFICIOS 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Afasto a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que faz parte da 

mesma cadeia de consumo, sendo solidariamente responsáveis pelos 

danos causados ao consumidor. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em 

razão do cancelamento unilateral do seu plano, informa que nunca deixou 

que cumprir com sua obrigação de pagar as faturas mensais, e mesmo 

assim teve o serviço suspenso. A primeira reclamada alega que o contrato 

firmado entre a unimed vale do aço e a bem benefícios fora rescindido no 

dia 05.09.2019, com isso não há elementos que caracterizem os danos 

sofridas pela autora, uma vez que alega não ter cometido ato ilícito, pois 

realizou a transferência da autora para outra empresa que iria prestar o 

serviço. A segunda reclamada alega que houve notificação prévia, 

ausência dos elementos ensejadores de responsabilidade civil, ausência 

de provas, e por fim pugna pela improcedência da presente demanda. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência da falha 

na prestação de serviço pela parte promovida e o dano moral. A extinção 

regular dos contratos ocorre com o cumprimento das prestações 

avençadas, ou ainda, com o termo final nos contratos de trato sucessivo. 

Todavia, o contrato pode extinguir-se antes do cumprimento das 

obrigações, por variados motivos: resolução, resilição e rescisão. A 

resolução ocorre quando as obrigações não são executadas ou 

executadas com defeitos. A parte lesada pelo descumprimento da 

obrigação pode pedir a extinção do contrato ou exigir o seu cumprimento 

(art. 475 do Código Civil). Já a resilição se materializa pela vontade das 

partes, de forma bilateral ou unilateral. A resilição bilateral ocorre por meio 

do distrato (art. 472 do Código Civil) e a unilateral pela denúncia 

(notificação) a qual ocorre geralmente em contratos por tempo 

indeterminado, de execução continuada, ou quando não tiver iniciado os 

atos de execução (art. 473 do Código Civil). O direito de resilir é 

potestativo e não precisa ser fundamentado. Por último, a rescisão que é a 

ruptura do contrato em caso de lesão quando não for possível restaurar o 

equilíbrio contratual se equivalendo às hipóteses de anulação. Em análise 

do caso concreto, não há prova de que a resilição do Contrato de Plano de 

Saúde, ocorrida por iniciativa das partes promovidas, foi precedida de 

notificação, apesar de a segunda reclamada alegar que houve a 

notificação prévia, apenas juntou nos autos tela do sistema interno, e por 

ser prova produzida de forma unilateral não reputo como prova plena a 

comprovar o alegado. Por esta razão, a cessação dos efeitos contratuais 

sem a necessária e prévia notificação à parte promovente ensejou 

conduta ilícita passível de responsabilização cível. Os fabricantes, 

produtores, construtores, importadores, comerciantes, fornecedores e os 

prestadores de serviço, possuem responsabilidade civil objetiva, sendo 

presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade 

objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ. Todavia, no caso concreto, observa-se 

que não há culpa exclusiva de terceiro pois a parte promovida contribuiu 

para a concretização do dano, visto que é de sua responsabilidade o 

dever de cautela e pelos procedimentos de segurança contratual de seus 

clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de Defesa do Consumidor: 

Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não 

acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os 

considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e 

fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as 

informações necessárias e adequadas a seu respeito. Parágrafo único. 

Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as 

informações a que se refere este artigo, através de impressos 

apropriados que devam acompanhar o produto. Portanto, por não haver 

excludente de culpa das partes promovidas, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. O dano moral pode 

decorrer da ofensa à honra, nas modalidades objetiva e subjetiva. Na 

esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera subjetiva se reporta ao sofrimento 

suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos 

fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a ausência de atendimento 

médico/hospitalar é suficiente para presumir a existência de dano moral, 

em decorrência do dano à integridade física e emocional, na modalidade 

subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido teve o condão 

proporcionar sentimentos indesejados como preocupação, frustração, 

angustia e ansiedade. Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: - Condenar 

as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos 

morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. - Mantenho a liminar concedida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007910-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WALQUIRIA SOARES DA SILVA REQUERIDO: I9 

SOLUÇÕES PARA CELULAR I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Inicialmente, no que tange 

a preliminar de incompetência arguida a parte requerida sustenta a 
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necessidade de prova pericial para comprovar os vícios alegados pela 

requerente, analisando detidamente o presente processo, observa-se que 

as provas existentes no processo são hábeis à formação de juízo de 

convicção. Assim, rejeito a preliminar em epígrafe, por entender que os 

elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para o deslinde 

da controvérsia. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – 

consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Alega a parte Autora afirma que adquiriu para seu filho na data de 

10/07/2019, um aparelho celular sendo este da marca MI, modelo A2 (IMEI 

868131036729436). Alega que o produto teria apresentado defeito após 

um período de 38 (trinte a oito) dias de uso. Segue narrando que não 

conseguiu solucionar a questão junto Reclamada, motivo pelo qual ajuizou 

a presente ação. Ante tais fatos, pede a restituição do valor gasto com o 

bem, no montante de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) e indenização 

pelos danos morais sofridos. A reclamada sustenta em sua defesa como 

teses meritória que não houve conduta ilícita da sua parte e suscita que a 

reclamada deveria ter ido até a loja da assistência técnica pra solucionar 

seu problema, por fim alega ausência de provas e de conduta ensejadora 

de danos morais. Não se pode olvidar que neste conflito de interesses 

figura, de um lado, empresa dotada de todas as possibilidades de 

produção de prova, e, de outro o particular, que se encontra na condição 

de consumidor. A requerida não juntou nenhuma prova demonstrando que 

tentou solucionar o conflito. A requerente produziu um mínimo de prova 

material exigido para comprovar a relação contratual de consumo, a 

aquisição do produto, e as reclamações quanto ao vício no produto, 

cumprindo com o ônus que lhe incumbia. Assim, resta provado que a 

requerida, conforme determina o artigo 18 do CDC, não realizou a troca do 

produto, e, não sendo sanado o vício a requerente tem o direito a 

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, conforme 

determina o artigo 18, §1º, do CDC. “Art. 18 - Os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 

pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1º Não 

sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor 

exigir, alternativamente e à sua escolha: II- a restituição imediata da 

quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; Desta feita, ante a inexistência de alguma causa de 

exclusão de sua responsabilidade, como previsto no artigo 12, § 3º, do 

CDC – pois nada comprovou nesse sentido – a reclamada deverá ser 

compelida a restituir o valor pago pelo referido produto, no importe total de 

R$ 720,00 (setecentos e vinte reais). Da mesma forma, os danos morais 

são devidos, embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o 

desgaste, transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pela consumidora, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse e assim poder fazer uso do bem pelo qual pagou. Na 

hipótese vertente, tal frustração alcança a extensão do dano moral, pois o 

produto viciado trata-se de bem de consumo que influi diretamente no dia a 

dia de quem dele se utiliza. Assim, privada a parte autora do direito à 

utilização do bem, e, ainda coberta pela garantia, a demora injustificada na 

sua substituição configura atitude lesiva, capaz de causar dano moral. 

Reconhecida a conduta lesiva, o dano moral experimentado pela autora, e 

o nexo de causalidade, resta caracterizado o dever de indenizar. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA da ação e o faço para: 1 - CONDENAR a reclamada a 

restituir a reclamante o montante R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Determino 

que a reclamante efetue a devolução do produto na loja da reclamada. 2 - 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

reclamante pelos danos morais sofridos, devendo a quantia ser acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012042-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTINA FARIA DE MELO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. A reclamante alega na petição inicial que é proprietária de 

um imóvel residencial e que o mesmo encontrava-se alugado, informa que 

o antigo morador estava com débitos em aberto com a reclamada, com 

isso a reclamante solicitou à reclamada que fosse feita a troca de 

titularidade da unidade consumidora nº 6/2807179 – 3, o que foi negado 

em razão de pendencias financeiras do antigo morador do imóvel, assim, 

não conseguiu realizar o restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica no imóvel, uma vez que a reclamada condicionou a transferência 

ao pagamento dos débitos das UC’s em nome de terceiro. Aduz que tentou 

administrativamente mudar a titularidade da UC para o seu nome e mesmo 

assim não obteve êxito. Deste modo, pelos fatos apontados, pugna pela 

religação da energia, pela transferência da titularidade da unidade 

consumidora para o seu nome e condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização pelos danos morais suportados. A reclamada, em sua 

defesa, alega preliminarmente que a obrigação de religar a energia bem 

como a transferência da titularidade já foram cumpridas, com isso pede 

que o processo seja extinto por perda de objeto. Alega que a parte não 

tem o direito a indenização pelo danos morais supostamente sofrido em 

razão de que não traz nos autos elementos que caracterizam qualquer 

dano sofrido. Por se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que aquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Inicialmente, esclareço que a parte somente cumpriu 

com o dever de religara energia e transferir a titularidade da UC após 

decisão liminar dada por este juízo, não tendo que se falar em perda do 

objeto da presente demanda. Cumpre esclarecer que a existência de 

débitos nas unidades consumidoras é fato incontroverso, entretanto, no 

caso dos autos o ponto controvertido paira quanto à legitimidade da autora 

no que tange à obrigação de pagar os referidos débitos. Importante 

salientar que se trata de obrigação de natureza pessoal (propter 

personam), conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal 

de Justiça: A responsabilidade por débito relativo ao consumo de água e 

serviço de esgoto é de quem efetivamente obteve a prestação do serviço. 

Trata-se de obrigação de natureza pessoal, não se caracterizando como 

obrigação propter rem. Assim, não se pode responsabilizar o atual usuário 

por débitos antigos contraídos pelo morador anterior do imóvel. STJ. 1ª 
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Turma. AgRg no REsp 1.313.235-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

julgado em 20/9/2012 (Info 505 STJ). Portanto, a reclamante, proprietária 

do imóvel, não é responsável pelos débitos oriundos da prestação do 

serviço de energia elétrica provenientes do antigo morador, pois se trata 

de obrigação pessoal que não se vincula ao imóvel. Não restam dúvidas 

que a reclamada agiu ilegalmente quando negou a troca de titularidade da 

UC cadastrada no imóvel da autora sob o pretexto de que havia débitos do 

antigo titular da unidade consumidora que deveriam ser pagos. Portanto, 

tratando-se de relação consumerista, o dano moral é evidenciado pela 

má-prestação de um serviço e da conduta negligente da empresa, por 

consequência, deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Corroborando: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL DESOCUPADO POR 

INQUILINO - DÉBITOS PRETÉRITOS - OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO 

PROPTER REM - EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS PARA A TROCA 

DE TITULARIDADE - ILEGALIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da exigência 

de quitação de débitos para a troca de titularidade de unidade 

consumidora.A negativa de troca de titularidade da unidade consumidora 

por débitos pretéritos configura dano moral in re ipsa, ou seja, é presumido 

e não carece de prova da existência do prejuízo para surgir a obrigação 

de indenizar. Razão pela qual, arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a titulo de dano moral em atendimento aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Bem como a restituição do valor pago em R$ 261,45 

(duzentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), para a 

troca da titularidade da unidade consumidora. Recurso conhecido e 

improvido. (Recurso Inominado nº.: 8012796-33.2016.8.11.0004 - 

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). Portanto, a 

concessionária de energia elétrica deixou de observar o seu dever de 

lealdade que está vinculado ao princípio da boa-fé. III. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para: 1 – DETERMINAR à 

reclamada que efetue, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a 

transferência da titularidade da Unidade Consumidora discutida nos autos 

devendo passar a constar como titular a Sra. Cristina Faria de Melo, 

inscrita no CPF 535.910.621 -20, caso ainda não realizado. 2 - CONDENAR 

a reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

decisão e acrescido de juros legais a incidir da data da citação; - 

Mantenho a liminar concedida. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008825-66.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MAYARA FABIANO REQUERIDO: FD DO BRASIL 

SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA, BANCO BRADESCO SA I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES 

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas reclamadas, uma 

vez que estas fazem parte da mesma cadeia de consumo, sendo 

solidariamente responsável por danos causados ao consumidor. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Alega a reclamante que possui cartão 

de credito administrado pelo banco Losango, informa que se dirigiu até a 

loja Ricardo Eletro para efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 

15/09/2017 no guichê da reclamada FD DO BRASIL SOLUÇÕES DE 

PAGAMENTO LTDA no dia 04/09/2017 no valor de R$ 367,44, no entanto, 

informa que recebeu cobranças referente a fatura mencionada, na qual 

acarretou uma negativação indevida. Importante salientar que a reclamante 

entrou com demanda contra o banco Losango juntamente com a empresa 

Ricardo Eletro, tendo sido a demanda julgada improcedente, vez que 

restou demonstrada que houve pagamento de boleto com código diverso 

do que o realmente devido (processo nº 8019533-90.2018.811.0001), com 

isso a reclamante propôs a presente demanda para ver reconhecida a 

culpa das reclamadas, pois alega que quem digitou o código errado do 

boleto foi o preposto da mesma. As reclamadas alegam em síntese, 

inexistência de ato ilícito, pois se danos ocorreram foi por culpa da 

reclamante, pelos quais não deve ser responsabilizada, pleiteando pela 

improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Em que pese as 

alegações trazidas pelas reclamadas é possível analisar por meio das 

provas juntadas nos autos que a reclamante levou ao guichê de 

atendimento o boleto correto, sendo que a falha ocorreu por culpa 

exclusiva do preposto das reclamadas que digitou código diverso. A 

reclamante também comprova que pagou o débito no mesmo valor da 

fatura, demonstrando assim sua boa-fé. Além disso, restou demonstrado 

nos autos que a autora teve seu nome inscritos nos órgãos de proteção 

ao crédito por dívida que acreditou estar paga, e tal fato somente ocorreu 

pela falha na prestação dos serviços das reclamadas. Em análise as 

provas dos autos, vislumbro que a reclamante se desincumbiu do ônus 

que cabia a ela e trouxe elementos mínimo que demonstram seu direito, 

diferente das reclamadas que não trouxeram nenhum fato extintivo, 

modificativo ou impeditivo do direito da autora. Sabe-se que a prestadora 

de serviço tem o dever de prestar bem os serviços a que foi incumbida 

pelo contrato, zelando por todo o serviço prestado. Sobre o dano moral 

indenizável, entendo-o configurado no caso em comento. Há nos autos 

elementos suficientes para demostrar a falha na prestação do serviço por 

parte das reclamadas. Em particular, os transtornos e aborrecimentos 

experimentados pela autora e causados diretamente pela defeituosa 

prestação de serviços da empresa, deixou de oferecer a qualidade que 

deles pudesse esperar a parte consumidora, superam a esfera do mero 

aborrecimento e subsidiam a pretendida compensação por danos 

extrapatrimoniais (CF, Art. 5º, V e X). Destarte, deve-se levar em conta 

que houve falha na prestação do serviço, atraindo, como consequência, a 

responsabilidade civil do fornecedor pelo evento danoso causado ao 

consumidor, por infringência das normas do artigo 14, caput e § 1º, da Lei 

nº 8.078/90 e artigo 5º, X da CF. Cediço que a indenização por danos 

morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que 

lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não 
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haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o 

sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato 

ilícito tenha causado. Portanto, por não haver excludente de culpa no caso 

em testilha, permanece inalterada a plena responsabilidade pela conduta 

ilícita detectada. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis pode-se afirmar que a negativação do nome 

da reclamante pela falta de zelo dos prepostos das reclamadas em digitar 

código de barras diverso do boleto levado pela reclamante de forma 

indevida e injustificada por conduta que poderia ter evitado, é suficiente 

para presumir a existência de dano moral, em decorrência da falha na 

prestação do serviço. Isto porque o fato ocorrido teve o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, frustração, angustia e 

ansiedade. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a 

uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se 

observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação para CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a 

indenizarem a reclamante pelos danos morais sofrido no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. - Revogo a liminar concedida ante a impossibilidade de cumprimento 

por parte das reclamadas, uma vez que restou demonstrado que 3º que 

não se encontra no polo passivo da lide foi o responsável pela 

negativação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012042-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTINA FARIA DE MELO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. A reclamante alega na petição inicial que é proprietária de 

um imóvel residencial e que o mesmo encontrava-se alugado, informa que 

o antigo morador estava com débitos em aberto com a reclamada, com 

isso a reclamante solicitou à reclamada que fosse feita a troca de 

titularidade da unidade consumidora nº 6/2807179 – 3, o que foi negado 

em razão de pendencias financeiras do antigo morador do imóvel, assim, 

não conseguiu realizar o restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica no imóvel, uma vez que a reclamada condicionou a transferência 

ao pagamento dos débitos das UC’s em nome de terceiro. Aduz que tentou 

administrativamente mudar a titularidade da UC para o seu nome e mesmo 

assim não obteve êxito. Deste modo, pelos fatos apontados, pugna pela 

religação da energia, pela transferência da titularidade da unidade 

consumidora para o seu nome e condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização pelos danos morais suportados. A reclamada, em sua 

defesa, alega preliminarmente que a obrigação de religar a energia bem 

como a transferência da titularidade já foram cumpridas, com isso pede 

que o processo seja extinto por perda de objeto. Alega que a parte não 

tem o direito a indenização pelo danos morais supostamente sofrido em 

razão de que não traz nos autos elementos que caracterizam qualquer 

dano sofrido. Por se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que aquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Inicialmente, esclareço que a parte somente cumpriu 

com o dever de religara energia e transferir a titularidade da UC após 

decisão liminar dada por este juízo, não tendo que se falar em perda do 

objeto da presente demanda. Cumpre esclarecer que a existência de 

débitos nas unidades consumidoras é fato incontroverso, entretanto, no 

caso dos autos o ponto controvertido paira quanto à legitimidade da autora 

no que tange à obrigação de pagar os referidos débitos. Importante 

salientar que se trata de obrigação de natureza pessoal (propter 

personam), conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal 

de Justiça: A responsabilidade por débito relativo ao consumo de água e 

serviço de esgoto é de quem efetivamente obteve a prestação do serviço. 

Trata-se de obrigação de natureza pessoal, não se caracterizando como 

obrigação propter rem. Assim, não se pode responsabilizar o atual usuário 

por débitos antigos contraídos pelo morador anterior do imóvel. STJ. 1ª 

Turma. AgRg no REsp 1.313.235-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

julgado em 20/9/2012 (Info 505 STJ). Portanto, a reclamante, proprietária 

do imóvel, não é responsável pelos débitos oriundos da prestação do 

serviço de energia elétrica provenientes do antigo morador, pois se trata 

de obrigação pessoal que não se vincula ao imóvel. Não restam dúvidas 

que a reclamada agiu ilegalmente quando negou a troca de titularidade da 

UC cadastrada no imóvel da autora sob o pretexto de que havia débitos do 

antigo titular da unidade consumidora que deveriam ser pagos. Portanto, 

tratando-se de relação consumerista, o dano moral é evidenciado pela 

má-prestação de um serviço e da conduta negligente da empresa, por 

consequência, deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Corroborando: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL DESOCUPADO POR 

INQUILINO - DÉBITOS PRETÉRITOS - OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO 

PROPTER REM - EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS PARA A TROCA 

DE TITULARIDADE - ILEGALIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da exigência 

de quitação de débitos para a troca de titularidade de unidade 

consumidora.A negativa de troca de titularidade da unidade consumidora 

por débitos pretéritos configura dano moral in re ipsa, ou seja, é presumido 

e não carece de prova da existência do prejuízo para surgir a obrigação 
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de indenizar. Razão pela qual, arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a titulo de dano moral em atendimento aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Bem como a restituição do valor pago em R$ 261,45 

(duzentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), para a 

troca da titularidade da unidade consumidora. Recurso conhecido e 

improvido. (Recurso Inominado nº.: 8012796-33.2016.8.11.0004 - 

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). Portanto, a 

concessionária de energia elétrica deixou de observar o seu dever de 

lealdade que está vinculado ao princípio da boa-fé. III. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para: 1 – DETERMINAR à 

reclamada que efetue, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a 

transferência da titularidade da Unidade Consumidora discutida nos autos 

devendo passar a constar como titular a Sra. Cristina Faria de Melo, 

inscrita no CPF 535.910.621 -20, caso ainda não realizado. 2 - CONDENAR 

a reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

decisão e acrescido de juros legais a incidir da data da citação; - 

Mantenho a liminar concedida. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008825-66.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MAYARA FABIANO REQUERIDO: FD DO BRASIL 

SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA, BANCO BRADESCO SA I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES 

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas reclamadas, uma 

vez que estas fazem parte da mesma cadeia de consumo, sendo 

solidariamente responsável por danos causados ao consumidor. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Alega a reclamante que possui cartão 

de credito administrado pelo banco Losango, informa que se dirigiu até a 

loja Ricardo Eletro para efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 

15/09/2017 no guichê da reclamada FD DO BRASIL SOLUÇÕES DE 

PAGAMENTO LTDA no dia 04/09/2017 no valor de R$ 367,44, no entanto, 

informa que recebeu cobranças referente a fatura mencionada, na qual 

acarretou uma negativação indevida. Importante salientar que a reclamante 

entrou com demanda contra o banco Losango juntamente com a empresa 

Ricardo Eletro, tendo sido a demanda julgada improcedente, vez que 

restou demonstrada que houve pagamento de boleto com código diverso 

do que o realmente devido (processo nº 8019533-90.2018.811.0001), com 

isso a reclamante propôs a presente demanda para ver reconhecida a 

culpa das reclamadas, pois alega que quem digitou o código errado do 

boleto foi o preposto da mesma. As reclamadas alegam em síntese, 

inexistência de ato ilícito, pois se danos ocorreram foi por culpa da 

reclamante, pelos quais não deve ser responsabilizada, pleiteando pela 

improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Em que pese as 

alegações trazidas pelas reclamadas é possível analisar por meio das 

provas juntadas nos autos que a reclamante levou ao guichê de 

atendimento o boleto correto, sendo que a falha ocorreu por culpa 

exclusiva do preposto das reclamadas que digitou código diverso. A 

reclamante também comprova que pagou o débito no mesmo valor da 

fatura, demonstrando assim sua boa-fé. Além disso, restou demonstrado 

nos autos que a autora teve seu nome inscritos nos órgãos de proteção 

ao crédito por dívida que acreditou estar paga, e tal fato somente ocorreu 

pela falha na prestação dos serviços das reclamadas. Em análise as 

provas dos autos, vislumbro que a reclamante se desincumbiu do ônus 

que cabia a ela e trouxe elementos mínimo que demonstram seu direito, 

diferente das reclamadas que não trouxeram nenhum fato extintivo, 

modificativo ou impeditivo do direito da autora. Sabe-se que a prestadora 

de serviço tem o dever de prestar bem os serviços a que foi incumbida 

pelo contrato, zelando por todo o serviço prestado. Sobre o dano moral 

indenizável, entendo-o configurado no caso em comento. Há nos autos 

elementos suficientes para demostrar a falha na prestação do serviço por 

parte das reclamadas. Em particular, os transtornos e aborrecimentos 

experimentados pela autora e causados diretamente pela defeituosa 

prestação de serviços da empresa, deixou de oferecer a qualidade que 

deles pudesse esperar a parte consumidora, superam a esfera do mero 

aborrecimento e subsidiam a pretendida compensação por danos 

extrapatrimoniais (CF, Art. 5º, V e X). Destarte, deve-se levar em conta 

que houve falha na prestação do serviço, atraindo, como consequência, a 

responsabilidade civil do fornecedor pelo evento danoso causado ao 

consumidor, por infringência das normas do artigo 14, caput e § 1º, da Lei 

nº 8.078/90 e artigo 5º, X da CF. Cediço que a indenização por danos 

morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que 

lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não 

haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o 

sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato 

ilícito tenha causado. Portanto, por não haver excludente de culpa no caso 

em testilha, permanece inalterada a plena responsabilidade pela conduta 

ilícita detectada. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis pode-se afirmar que a negativação do nome 

da reclamante pela falta de zelo dos prepostos das reclamadas em digitar 

código de barras diverso do boleto levado pela reclamante de forma 

indevida e injustificada por conduta que poderia ter evitado, é suficiente 

para presumir a existência de dano moral, em decorrência da falha na 

prestação do serviço. Isto porque o fato ocorrido teve o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, frustração, angustia e 

ansiedade. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a 

uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se 

observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação para CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a 

indenizarem a reclamante pelos danos morais sofrido no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. - Revogo a liminar concedida ante a impossibilidade de cumprimento 

por parte das reclamadas, uma vez que restou demonstrado que 3º que 

não se encontra no polo passivo da lide foi o responsável pela 

negativação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011346-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOENILSON APARECIDO DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em que alega a 

Reclamante JOENILSON APARECIDO DOS SANTOS que foi surpreendida 

pela notícia da negativação de seu nome pela reclamada por suposto 

débito que não reconhece, uma vez que alega que não teria contratado 

qualquer serviço com a reclamada. Inicialmente é de se considerar que a 

relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a 

reclamante está evidentemente em posição altamente desfavorável. 

Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o 

que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de 

equilibrar a relação processual. Em contestação, a Reclamada alega e 

comprova que o Reclamante manteve vínculo com a ré, pois firmaram 

contrato de prestação de serviços, firmaram contrato de prestação de 

serviços, por meio do qual a Parte Autora habilitou a linha telefônica e 

conta, com o número de acesso nº (65) nº 996912794, conforme termos 

de contratação devidamente assinados pela parte autora, o que ocasionou 

a emissão de faturas mensais. Porém, como deixou de efetuar o 

pagamento das faturas de serviço, houve bloqueio do serviço e o nome da 

autora foi lançado junto ao SERASA. Com isso requer a improcedência da 

ação, bem como acolhimento de pedido contraposto e condenação da 

parte autora em litigância de má fé. Friso que os argumentos e 

documentos trazidos aos autos pela defesa da reclamada não foram 

suficientemente impugnados pela parte autora, limitando-se a reiterar os 

termos da inicial. Após analisar detidamente os autos, e os documentos a 

ele trazidos entendo que o pedido é improcedente. Com efeito, a parte 

reclamante é devedora da reclamada, pois não quitou os débitos relativos 

às faturas de serviço livremente contratado, conforme restou 

demonstrado pela empresa requerida. Logo, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta indevida por parte da reclamada, não há 

que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da 

parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Via de consequência, 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte do Reclamante é medida que se 

impõe. Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a notória 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso, assim como a parte autora não demonstrou o 

pagamento das faturas que deram ensejo à negativação pela reclamada. 

Por outro lado, acolho o pedido contraposto da reclamada em reaver seu 

crédito no referente à soma das faturas em aberto, no valor de R$153,13 

(cento e cinquenta e três reais e treze centavos), conforme extrato de 

negativação. Indefiro, por fim, o pedido de condenação da parte autora em 

litigante de má fé, uma vez que não vislumbro no caso os elementos 

descritos no artigo 80, CPC, mas apenas a busca por parte do reclamante 

da tutela jurisdicional, constitucionalmente prevista. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e ACOLHO o pedido contraposto, 

determinando que a parte autora pague à reclamada o valor de R$153,13 

(cento e cinquenta e três reais e treze centavos), referente ao total de 

faturas de serviços inadimplidos, com juros de mora a 1% a.m. e correção 

pelo INPC, ambos a partir da citação; e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeta-se o presente projeto 

de sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. 

ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012042-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTINA FARIA DE MELO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. A reclamante alega na petição inicial que é proprietária de 

um imóvel residencial e que o mesmo encontrava-se alugado, informa que 

o antigo morador estava com débitos em aberto com a reclamada, com 

isso a reclamante solicitou à reclamada que fosse feita a troca de 

titularidade da unidade consumidora nº 6/2807179 – 3, o que foi negado 

em razão de pendencias financeiras do antigo morador do imóvel, assim, 

não conseguiu realizar o restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica no imóvel, uma vez que a reclamada condicionou a transferência 

ao pagamento dos débitos das UC’s em nome de terceiro. Aduz que tentou 

administrativamente mudar a titularidade da UC para o seu nome e mesmo 

assim não obteve êxito. Deste modo, pelos fatos apontados, pugna pela 

religação da energia, pela transferência da titularidade da unidade 

consumidora para o seu nome e condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização pelos danos morais suportados. A reclamada, em sua 

defesa, alega preliminarmente que a obrigação de religar a energia bem 

como a transferência da titularidade já foram cumpridas, com isso pede 

que o processo seja extinto por perda de objeto. Alega que a parte não 

tem o direito a indenização pelo danos morais supostamente sofrido em 

razão de que não traz nos autos elementos que caracterizam qualquer 

dano sofrido. Por se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que aquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Inicialmente, esclareço que a parte somente cumpriu 

com o dever de religara energia e transferir a titularidade da UC após 

decisão liminar dada por este juízo, não tendo que se falar em perda do 

objeto da presente demanda. Cumpre esclarecer que a existência de 

débitos nas unidades consumidoras é fato incontroverso, entretanto, no 

caso dos autos o ponto controvertido paira quanto à legitimidade da autora 

no que tange à obrigação de pagar os referidos débitos. Importante 
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salientar que se trata de obrigação de natureza pessoal (propter 

personam), conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal 

de Justiça: A responsabilidade por débito relativo ao consumo de água e 

serviço de esgoto é de quem efetivamente obteve a prestação do serviço. 

Trata-se de obrigação de natureza pessoal, não se caracterizando como 

obrigação propter rem. Assim, não se pode responsabilizar o atual usuário 

por débitos antigos contraídos pelo morador anterior do imóvel. STJ. 1ª 

Turma. AgRg no REsp 1.313.235-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

julgado em 20/9/2012 (Info 505 STJ). Portanto, a reclamante, proprietária 

do imóvel, não é responsável pelos débitos oriundos da prestação do 

serviço de energia elétrica provenientes do antigo morador, pois se trata 

de obrigação pessoal que não se vincula ao imóvel. Não restam dúvidas 

que a reclamada agiu ilegalmente quando negou a troca de titularidade da 

UC cadastrada no imóvel da autora sob o pretexto de que havia débitos do 

antigo titular da unidade consumidora que deveriam ser pagos. Portanto, 

tratando-se de relação consumerista, o dano moral é evidenciado pela 

má-prestação de um serviço e da conduta negligente da empresa, por 

consequência, deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Corroborando: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL DESOCUPADO POR 

INQUILINO - DÉBITOS PRETÉRITOS - OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO 

PROPTER REM - EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS PARA A TROCA 

DE TITULARIDADE - ILEGALIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da exigência 

de quitação de débitos para a troca de titularidade de unidade 

consumidora.A negativa de troca de titularidade da unidade consumidora 

por débitos pretéritos configura dano moral in re ipsa, ou seja, é presumido 

e não carece de prova da existência do prejuízo para surgir a obrigação 

de indenizar. Razão pela qual, arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a titulo de dano moral em atendimento aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Bem como a restituição do valor pago em R$ 261,45 

(duzentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), para a 

troca da titularidade da unidade consumidora. Recurso conhecido e 

improvido. (Recurso Inominado nº.: 8012796-33.2016.8.11.0004 - 

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). Portanto, a 

concessionária de energia elétrica deixou de observar o seu dever de 

lealdade que está vinculado ao princípio da boa-fé. III. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para: 1 – DETERMINAR à 

reclamada que efetue, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a 

transferência da titularidade da Unidade Consumidora discutida nos autos 

devendo passar a constar como titular a Sra. Cristina Faria de Melo, 

inscrita no CPF 535.910.621 -20, caso ainda não realizado. 2 - CONDENAR 

a reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

decisão e acrescido de juros legais a incidir da data da citação; - 

Mantenho a liminar concedida. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008702-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO CESAR ALVES BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO(A))

JORDAN NAVES COSTA OAB - MT22545/O (ADVOGADO(A))

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA OAB - TO3209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008702-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TIAGO CESAR ALVES BONFIM REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por TIAGO CESAR ALVES BONFIM em desfavor 

de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A decorrentes de falha 

na prestação do serviço com cobrança indevida. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida no artigo 336 do Código de Processo Civil, 

compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No mérito, 

alega o autor, em síntese, que clamante que se matriculou na Instituição 

para cursar Sistema de Informação em 24/02/2018, sendo o valor da 

semestralidade R$3.348,00 (três mil trezentos e quarenta e oito reais). 

Aduz que no segundo semestre efetuou o trancamento do curso e pagou 

todos os débitos em aberto, porém, passou a ser cobrado por um suposto 

saldo remanescente de R$1.288,38 (mil duzentos e oitenta e oito reais e 

trinta e oito centavos). Relata que não fora informado corretamente acerca 

da origem do débito, tampouco que possuía um crédito de R$558,00 

(quinhentos e cinquenta e oito reais), sendo que recebeu boleto de 

cobrança enviado pela reclamada para realizar o pagamento dessa dívida, 

a qual desconhece. Com isso, requer declaração de inexistência de 

débitos e indenização por dano moral. Partindo dessas premissas e diante 

das provas produzidas pelas partes, tenho que a parte reclamada 

demonstrou satisfatoriamente que o Reclamante, ao contratar os serviços 

educacionais, optou por cursar Sistema de Informação e no ato matrícula o 

autor ainda optou pela contratação do aditivo denominado PMT (período de 

matrícula tardia), onde é possibilitado ao aluno lançar as três primeiras 

mensalidades para os meses subsequentes à conclusão ou desistência 

do curso. Desse modo, como o autor efetivou a desistência de sua 

matrícula em 25/09/2018, o saldo remanescente se refere às 

mensalidades iniciais que foram lançadas para o final do curso, 

culminando com o vencimento antecipado do débito em razão da 

desistência, tudo conforme expressa previsão contratual. Por fim, reputo 

inexigível o novo valor trazido com a defesa da reclamada R$1.841,93 (mil 

oitocentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos), reputando 
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como sendo válida apenas a cobrança já lançada e enviada ao autor, via 

boleto bancário, no montante de R$1.288,38 (mil duzentos e oitenta e oito 

reais e trinta e oito centavos), em razão de ser claramente mais benéfico 

ao consumidor. Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as 

partes, mas restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser 

reparado. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na 

inicial, reputando como válida a cobrança no montante de R$1.288,38 (mil 

duzentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), e assim o faço 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011346-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOENILSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011346-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOENILSON APARECIDO DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em que alega a 

Reclamante JOENILSON APARECIDO DOS SANTOS que foi surpreendida 

pela notícia da negativação de seu nome pela reclamada por suposto 

débito que não reconhece, uma vez que alega que não teria contratado 

qualquer serviço com a reclamada. Inicialmente é de se considerar que a 

relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a 

reclamante está evidentemente em posição altamente desfavorável. 

Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o 

que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de 

equilibrar a relação processual. Em contestação, a Reclamada alega e 

comprova que o Reclamante manteve vínculo com a ré, pois firmaram 

contrato de prestação de serviços, firmaram contrato de prestação de 

serviços, por meio do qual a Parte Autora habilitou a linha telefônica e 

conta, com o número de acesso nº (65) nº 996912794, conforme termos 

de contratação devidamente assinados pela parte autora, o que ocasionou 

a emissão de faturas mensais. Porém, como deixou de efetuar o 

pagamento das faturas de serviço, houve bloqueio do serviço e o nome da 

autora foi lançado junto ao SERASA. Com isso requer a improcedência da 

ação, bem como acolhimento de pedido contraposto e condenação da 

parte autora em litigância de má fé. Friso que os argumentos e 

documentos trazidos aos autos pela defesa da reclamada não foram 

suficientemente impugnados pela parte autora, limitando-se a reiterar os 

termos da inicial. Após analisar detidamente os autos, e os documentos a 

ele trazidos entendo que o pedido é improcedente. Com efeito, a parte 

reclamante é devedora da reclamada, pois não quitou os débitos relativos 

às faturas de serviço livremente contratado, conforme restou 

demonstrado pela empresa requerida. Logo, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta indevida por parte da reclamada, não há 

que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da 

parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Via de consequência, 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte do Reclamante é medida que se 

impõe. Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a notória 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso, assim como a parte autora não demonstrou o 

pagamento das faturas que deram ensejo à negativação pela reclamada. 

Por outro lado, acolho o pedido contraposto da reclamada em reaver seu 

crédito no referente à soma das faturas em aberto, no valor de R$153,13 

(cento e cinquenta e três reais e treze centavos), conforme extrato de 

negativação. Indefiro, por fim, o pedido de condenação da parte autora em 

litigante de má fé, uma vez que não vislumbro no caso os elementos 

descritos no artigo 80, CPC, mas apenas a busca por parte do reclamante 

da tutela jurisdicional, constitucionalmente prevista. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e ACOLHO o pedido contraposto, 

determinando que a parte autora pague à reclamada o valor de R$153,13 

(cento e cinquenta e três reais e treze centavos), referente ao total de 

faturas de serviços inadimplidos, com juros de mora a 1% a.m. e correção 

pelo INPC, ambos a partir da citação; e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeta-se o presente projeto 

de sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. 

ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (REQUERIDO)
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VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

DIMAS SIMOES FRANCO NETO OAB - MT13594-O (ADVOGADO(A))

MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO OAB - MT13595-O 

(ADVOGADO(A))
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006999-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDEMILSON DA SILVA REQUERIDO: JOSE CARLOS DE 

ALMEIDA, BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Alega o reclamante que comprou um lote dos reclamados e 

conforme cláusula contratual a responsabilidade pelos débitos anteriores 

a assinatura e registro do contrato pertenciam ao promitente vendedor. 

Informa que ao procurar a Prefeitura Municipal de Cuiabá para pegar 2ª via 

do boleto de IPTU, foi surpreendido com a informação que seu nome se 

encontrava na dívida ativa municipal por débito de IPTU referente aos anos 

de 2009,2010,2011 e 2012. Ante tais fatos pede que seja realizado o 

pagamento dos atrasados e que sejam os Requeridos condenados em 

dano moral. Os reclamados em sua defesa alegam que o reclamante 

possui diversa dívidas, e que ele mesmo deu causa ao a inserção de seu 
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nome em dívida ativa, alega que o IPTU de 2019 encontra-se em aberto e 

sem pagamento, fato que desde já refuto pois o exercício para pagamento 

do IPTU/2019 ainda não se deu por encerrado, sendo assim, tal dívida 

ainda não poderia ser inscrita. Ademais o reclamante junta na impugnação 

que quitou os débitos. Por outro lado, os reclamados alegam que 

efetuaram os pagamentos dos débitos que cabiam a eles, porém não 

vislumbro nos autos nenhum elemento que me confirme o alegado. Dos 

documentos encartados nos autos denota-se que os reclamados não 

lograram êxito em se desincumbir do ônus que lhe é imposto por força do 

art. 373, II, do CPC, no que se refere aos danos morais causados ao 

reclamante, motivo pelo qual me permitem aceitar como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Cumpre ressaltar que o artigo 927 do Código Civil 

prevê que aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo, in verbis: Artigo 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único - 

Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem. Por sua vez, o artigo 186 do precitado diploma legal 

menciona que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 186 - Aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Logo, 

provado o fato básico, isto é, o ponto de apoio, provado está o dano, 

suporte fático do dever de reparar o dano. Isso se infere da convivência 

societária natural, a qual prima pelo respeito à dignidade de cada ser 

humano. Cabe ao autor provar o fato básico e alegar a consequência 

natural, o fato-consequência. A indenização, não há dúvida, deve ser 

suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada 

mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, 

ensejador de novo dano. O valor a ser arbitrado deve ser compatível com 

a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento 

experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, 

as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se 

fizerem presentes. Presentes, pois, os pressupostos na responsabilidade 

civil (o dano, o nexo de causalidade e a conduta ilícita dos reclamados), 

impõe-se reconhecer o dever de indenizar. Logo, no presente caso há 

elemento que me permitem fixar danos morais, pois a conduta dos 

reclamados em descumprir com o firmado no contrato fere a boa-fé 

objetiva, e viola os princípios contratuais. Entendo que no presente caso 

os reclamados tem responsabilidade sobre os débitos anteriores a 2015, 

sendo assim, opino para que sejam compelidos a cumprir com a obrigação 

contratual por eles firmada. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1- 

CONDENAR os reclamados, solidariamente, a indenizarem o reclamante no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devendo a 

quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. 2- DETERMINO que os reclamados 

efetuem o pagamento dos impostos devidos, referentes aos anos 

anteriores a 2015, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 

54 e 55). Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008702-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO CESAR ALVES BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO(A))

JORDAN NAVES COSTA OAB - MT22545/O (ADVOGADO(A))

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA OAB - TO3209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008702-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TIAGO CESAR ALVES BONFIM REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por TIAGO CESAR ALVES BONFIM em desfavor 

de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A decorrentes de falha 

na prestação do serviço com cobrança indevida. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida no artigo 336 do Código de Processo Civil, 

compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No mérito, 

alega o autor, em síntese, que clamante que se matriculou na Instituição 

para cursar Sistema de Informação em 24/02/2018, sendo o valor da 

semestralidade R$3.348,00 (três mil trezentos e quarenta e oito reais). 

Aduz que no segundo semestre efetuou o trancamento do curso e pagou 

todos os débitos em aberto, porém, passou a ser cobrado por um suposto 

saldo remanescente de R$1.288,38 (mil duzentos e oitenta e oito reais e 

trinta e oito centavos). Relata que não fora informado corretamente acerca 

da origem do débito, tampouco que possuía um crédito de R$558,00 

(quinhentos e cinquenta e oito reais), sendo que recebeu boleto de 

cobrança enviado pela reclamada para realizar o pagamento dessa dívida, 

a qual desconhece. Com isso, requer declaração de inexistência de 

débitos e indenização por dano moral. Partindo dessas premissas e diante 

das provas produzidas pelas partes, tenho que a parte reclamada 

demonstrou satisfatoriamente que o Reclamante, ao contratar os serviços 

educacionais, optou por cursar Sistema de Informação e no ato matrícula o 

autor ainda optou pela contratação do aditivo denominado PMT (período de 

matrícula tardia), onde é possibilitado ao aluno lançar as três primeiras 

mensalidades para os meses subsequentes à conclusão ou desistência 

do curso. Desse modo, como o autor efetivou a desistência de sua 

matrícula em 25/09/2018, o saldo remanescente se refere às 

mensalidades iniciais que foram lançadas para o final do curso, 

culminando com o vencimento antecipado do débito em razão da 

desistência, tudo conforme expressa previsão contratual. Por fim, reputo 

inexigível o novo valor trazido com a defesa da reclamada R$1.841,93 (mil 

oitocentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos), reputando 

como sendo válida apenas a cobrança já lançada e enviada ao autor, via 

boleto bancário, no montante de R$1.288,38 (mil duzentos e oitenta e oito 

reais e trinta e oito centavos), em razão de ser claramente mais benéfico 

ao consumidor. Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as 

partes, mas restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser 

reparado. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na 

inicial, reputando como válida a cobrança no montante de R$1.288,38 (mil 

duzentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), e assim o faço 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012341-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MAYARA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YCASA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012341-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALINE MAYARA DA FONSECA REQUERIDO: YCASA 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por Danos 

Morais, em que alega a Reclamante que adquiriu na loja física da 

requerida, em 02/02/2019, alguns móveis para a sua casa (jogo de mesa e 

cadeiras), pagando a totalidade de R$ 1.999,00, com prazo de entrega 

para 30 (trinta) dias a partir do pagamento. Entretanto, até a data de 

ingresso com a presente demanda, 16/10/2019, os produtos não tinham 

sido entregues. Com isso, requer o cancelamento da compra, com a 

devolução da quantia paga, bem como indenização por danos morais. 

Verifica-se que parte reclamada, embora devidamente citada (evento ID 

25851545), deixou de comparecer à audiência de conciliação (mov. ID 

26560494), tampouco apresentou justificativa para sua ausência ou 

mesmo a peça de defesa, portanto decreto a revelia e aplico seus efeitos. 

Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão à parte autora. Analisando os autos, não restam 

dúvidas quanto à falha na prestação de serviço, que restou 

incontroversa. Quando se adquire um produto na internet, obviamente a 

empresa tem a obrigação de realizar a entrega, porém, a não entrega, sem 

qualquer justificativa ao consumidor, gera frustração, desconforto e 

aflição, o que por si só caracteriza o dano moral, restando ainda o caráter 

punitivo e educativo, para que impeça que a empresa Reclamada, cometa 

novamente a falha aqui presenciada. Portanto, deve a parte reclamada 

restituir o valor cobrado pelos produtos vendidos, mas não entregues ao 

reclamante. Tal reembolso deve ocorrer na forma simples, eis que não se 

enquadra na hipótese do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa 

do Consumidor. Nesse ponto, friso que o E. STJ, em julgamento da 

Reclamação n. 7.247 – DF (2011/0268446-3) firmou o entendimento de que 

para a caracterização da repetição do indébito em dobro, como prevista 

no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 

torna-se imprescindível a demonstração da má-fé do credor. No caso, 

como não foi comprovada a má-fé da reclamada, a restituição deve 

ocorrer na forma simples referente aos valores pagos mensalmente, no 

total de R$ 1.227,52 (mil duzentos e vinte e sete e cinquenta e dois 

centavos). Ademais, o réu não trouxe prova alguma de suas articulações 

fático-jurídicas, descumprindo assim, o inciso II, do art. 373 do CPC: “Art. 

373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Imperioso destacar 

que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela 

responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em 

face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com 

os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão 

vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa da 

reclamada no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pela reclamada culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. Portanto, violado 

o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - 

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação infraconstitucional, 

via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve que: “Aquele que por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou 

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.’ E, também, o 

artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe 

que: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos.” Desse modo, tenho que, devida é a indenização à 

parte reclamante, pois, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas 

tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o 

que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a 

extensão suficiente para configurar o dano moral. POSTO ISTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos da inicial, para o fim de: A) condenar a parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$1.999,00 (um mil novecentos e noventa e 

nove reais), a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido 

monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir do desembolso; B) condenar a parte reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo “INPC” e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da sentença; Com arrimo no 

que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo 

de condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz 

de direito para apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007597-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEOMAR FERREIRA SILVA REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por CLEOMAR 

FERREIRA SILVA em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde 
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da controvérsia é que a parte autora sustenta efetuou a compra de 

passagens aéreas com a reclamada, que totalizaram R$ 801,44 

(oitocentos e um reais e quarenta e quatro centavos). Segue relatando 

que desistiu da viagem e que solicitou o cancelamento das passagens 

com o utilização do valor como crédito, porém, a reclamada permitiu o 

cancelamento das passagens aéreas, mas negando qualquer direito ao 

crédito dos valores pagos. Diante do exposto, requer indenização por 

danos materiais (reembolso), bem como a condenação da reclamada nos 

danos morais. Incontroversos a compra, o cancelamento e a retenção do 

valor integral sobre o montante das passagens. É cediço que as 

companhias aéreas operam com classes tarifarias diferenciadas e cabe 

ao consumidor a escolha daquela que melhor atenda as suas 

necessidades de preço e flexibilidade. Contudo, em se tratando de típica 

relação de consumo, firmada por meio de contrato de adesão, incidem na 

espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual 

preceitua que, são consideradas nulas as clausulas que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada (Art. 51, inciso IV, da Lei 

8.078/90). Tenho que é o caso dos autos, pois é incontroverso que o 

pedido de cancelamento da passagem se deu com antecedência da data 

programada para a viagem, isto é em tempo hábil para a nova 

comercialização do bilhete. É cediço também que a cobrança de multa é 

válida, contudo deve-se fazer o juízo de razoabilidade. Logo, entendo 

razoável limitação da multa por descumprimento contratual em 20% (vinte 

por cento) do valor pago pela passagem. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. 

COMPRA CANCELADA POR MOTIVO DE SAÚDE DIAS ANTES DO 

EMBARQUE. PEDIDO DE REEMBOLSO DAS QUANTIAS PAGAS EM RAZÃO 

DA PERDA TOTAL DO VALOR PAGO. SITUAÇÃO DE ABUSIVIDADE. 

RETENÇÃO DE 20% DA QUANTIA DESEMBOLSADA PELO CONSUMIR QUE 

SE MOSTRA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1-Mostra-se abusiva a 

retenção da íntegra do valor pago pelas passagens aéreas quando o 

cancelamento da viagem se deu em razão de doença do passageiro 

contratante poucos dias antes da data aprazada para o embarque. 

Gravidade evidenciada, haja vista a internação hospitalar, dando ensejo 

ao pedido de restituição do montante pago. 2- As orientações citadas pela 

Gol Linhas Aéreas que prevêem a perda integral dos valores pagos, em 

decorrência da desistência do contrato, fl. 203, afiguram-se abusivas, 

pois colocam o consumidor em excessiva desvantagem. A imposição da 

perda integral do valor pago sem a utilização de qualquer serviço não se 

coaduna com princípios da boa-fé, equidade e razoabilidade que se 

espera de todos os contratos, sobretudo os de natureza consumerista. O 

percentual de multa deve ser analisado no caso concreto, de modo a 

tornar a medida justa e adequada. Ademais, nada consta nos autos sobre 

a passagem adquirida ser do tipo promocional, como alegado pela ré. 3- 

No caso, foi fixado em sentença o percentual de 20% de multa. E, quanto 

ao ponto, não comporta retoque a decisão, pois se mostra condizente com 

a situação em concreto. 4 – Dedução do montante pago pela corré, que 

realizou acordo após a sentença, prevendo extinção e quitação apenas 

entre as partes envolvidas no acordo. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível, Nº 71008931685, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 

30-10-2019) Por outro lado, a reclamada deveria realizar o reembolso da 

diferença entre o valor total pago pelas passagens e o valor abatido da 

multa contratual e taxas administrativas, o que não demonstrou ter sido 

feito. Portanto, a retenção administrativa do total dos valores referentes à 

compra das passagens não utilizadas deve ser declarada indevida, 

implicando na condenação da reclamada à restituição do valor de R$ 

641,15 (seiscentos e quarenta e um reais e quinze centavos), equivalente 

a 80% do valor pago. Sendo devidos apenas a retenção da multa 

contratual, que limito a 20% (vinte por cento), representando R$ 160,28 

(cento e sessenta reais e vinte e oito centavos). Tal reembolso deve 

ocorrer na forma simples, eis que não se enquadra na hipótese do artigo 

42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse ponto, 

friso que o E. STJ, em julgamento da Reclamação n. 7.247 – DF 

(2011/0268446-3) firmou o entendimento de que para a caracterização da 

repetição do indébito em dobro, como prevista no artigo 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor, torna-se imprescindível a 

demonstração da má-fé do credor. No caso, como não foi comprovada a 

má-fé da reclamada, a restituição deve ocorrer na forma simples. No caso, 

embora possa ser reconhecido que houve cobrança indevida – fato 

incontroverso -, de outro lado, é certo que não é possível reconhecer que 

o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em 

sociedade e causado real lesão ao direito da personalidade da parte 

autora. Não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Assim, 

não há que se falar em reparação por dano moral, porquanto não 

evidenciada qualquer ofensa ao direito da personalidade da parte autora. 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte reclamada, de forma solidária, a restituir para a parte 

autora do valor de R$ 641,15 (seiscentos e quarenta e um reais e quinze 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida, e assim o faço com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009613-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ DOS SANTOS GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Inicialmente, 

afasto a prejudicial de mérito suscitada pela reclamada no que tange a 

prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional, para fins de ação de 

indenização por danos morais por inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito, passa a fluir a partir da exclusão da restrição e não 

da data da inclusão, sendo certo que enquanto durar o apontamento 

restará caracterizado o ilícito. Indefiro o pedido de juntada de extrato 

oficial dos órgãos de proteção ao crédito visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa do réu, que alegando inconformidade nos 

registros dos órgãos de proteção ao crédito deve juntar aos autos a 

consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia o reclamante, indenização por 

danos morais diante da inserção de seu nome em cadastro de restrição de 

crédito promovida pela reclamada por débito no valor de R$ 68,79 

(sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), inscrito no dia 

28/12/2015 na base de dados do SPC/SERASA. Neste sentido, argumenta 

que desconhece os referidos débitos, razão pela qual requer a 

declaração de inexistência dos valores. A reclamada, em contestação, 

alega a existência de contrato de prestação de serviços de energia 

elétrica firmado pelo autor referente à UC cadastrada sob o nº 1217553-5, 

situada na ESTRADA RURAL S/N LUZ PARA TODOS BAIRRO: AST 

ALEGRE I E II E PAU A PIQU ZONA: LOCAL: PORTO ESPERIDIAO , 

CUIABÁ/MT, da qual constam débitos em aberto. Ao final, como pedido 

pugna pela condenação da reclamante ao pagamento do débito 

inadimplido, além da condenação nas penas de litigância de má-fé. Por se 

tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que a reclamada não trouxe o contrato firmado pelo 
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autor referente à unidade consumidora em discussão, trazendo apenas o 

histórico de contas do cliente, os quais, por serem produzidos 

unilateralmente não podem ser aceitos como meio de prova, motivo pelo 

qual reputo como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Resta, pois, 

impossível reputar suposto histórico de faturas como prova segura que 

tenha a propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como 

prova no sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos 

que não devem ser tomados senão com reservas. Desta feita, a parte 

requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, 

seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição 

do débito negativado. Vale frisar que em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Do 

mesmo modo, o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que as negativação objeto do presente 

processo é única restrição, portanto, não se aplica no presente caso a 

Súmula nº 385 do STJ. De outra banda, quanto ao pleito contraposto 

apresentado pela reclamada, este não merece ser acolhido, em razão da 

ausência de comprovação da relação jurídica mantida com a demandante, 

e, destarte, a existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, também não 

merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 – Declarar a inexistência dos débitos aqui litigados e, por 

conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito; 2 - CONDENAR a reclamada a compensar 

o reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo 

índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça); 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto. Intime-se 

a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005323-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JADEL SEBASTIAO TAQUES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO 

Verifica-se que a parte autora distribuiu outra ação idêntica a esta, 

referindo-se aos mesmos fatos e formulando os mesmos pedidos, ou seja, 

indenização por danos morais em razão da inscrição de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Neste sentido, o Processo nº 

8021161-14.2018.811.0002 foi extinto sem resolução do mérito, em razão 

da ausência do demandante na audiência de conciliação, naquela 

oportunidade o reclamante fora condenado ao pagamento de custas 

processuais nos termos no Enunciado nº 28 FONAJE. Cumpre frisar que o 

demandante fora devidamente informado que a propositura de uma nova 

ação ficaria condicionada ao comprovante do pagamento das custas 

processuais, conforme determinado na sentença. Deste modo, não 

poderia a parte autora ajuizar uma nova ação sem o prévio pagamento ou 

depósito das custas processuais, em atenção ao que dispõe o artigo 486, 

parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Frise-se que tal medida tem 

caráter punitivo, portanto, não abrangido pela gratuidade da justiça. 

Corroborando: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA DE CANCELAMENTO 

DA DISTRIBUIÇÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

COMPLEMENTARES. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

AUTORA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

ANTES DA EXTINÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO 

DA PARTE POR MEIO DE SEU ADVOGADO, NOS TERMOS DO ART. 290 

DO CPC/2015. APELANTE INTIMADO, NA PESSOA DE SEU PROCURADOR, 

POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, PARA 

PROVIDENCIAR E COMPROVAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

COMPLEMENTARES, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, COM A 

ADVERTÊNCIA EXPRESSA DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRESCINDÍVEL NA HIPÓTESE. 

PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO 

CONSTANTE DA CIRCULAR N. 100/2015/CGJ. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO ESCORREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. '"O Superior Tribunal de Justiça, através de sua Corte 

Especial, firmou orientação de que o cancelamento da distribuição do 

processo, por ausência de recolhimento das custas iniciais, independe da 

prévia intimação pessoal da parte. [...]" (Agravo Regimental no Recurso 

Especial 1336820/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, j. 14-10-2014). Seguindo a mesma linha de entendimento, esta 

Corte, refluindo do posicionamento outrora adotado, deliberou pela 

desnecessidade de prévia intimação pessoal do autor anteriormente à 

extinção do processo, sem resolução do mérito, nas hipóteses em que 

seu procurador, devidamente intimado, deixar de atender a ordem de 

recolhimento (ou complementação) das custas iniciais (Circular n. 100, de 

3/8/2015, da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina), caso dos 

presentes autos" (Apelação Cível n. 2015.060461-5, de Santo Amaro da 

Imperatriz, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 27-10-2015).' (Apelação Cível n. 

0303492-86.2016.8.24.0012, de Caçador, rela. Desa. Rejane Andersen, 

Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 22-8-2017). RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 

0302138-94.2015.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Dinart Francisco Machado, 

Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 26-06-2018). Deste modo, o autor 

mesmo ciente de tal imposição, principalmente mediante alegação em 

contestação, não comprovou qualquer recolhimento ou depósito dos 

valores, sobressaindo, portanto, a irregularidade no processo que 

autoriza a sua extinção. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006395-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: 

VANESSA TELLES DE MELLO Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS 

EIRELI em desfavor de VANESSA TELLES DE MELLO. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte reclamada, apesar de devidamente citada, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação e de apresentar defesa 

em tempo hábil. Sendo assim, deve ser aplicado o disposto no art. 20 da 

Lei n.º 9.099/95, e, em consequência, declaro a reclamada REVEL. 

Entretanto, a Lei nº 9.099/95 estabelece no art. 51, I que a parte autora 

deve comparecer pessoalmente a todos os atos processuais, sob pena 

de extinção, cabendo se fazer representar, inclusive em audiência, pelo 

representante legal instituído no estatuto social. O Enunciado nº 141 do 

FONAJE dispõe que: ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente (XXVIII Encontro - Salvador/BA).” No sistema do Juizado 

Especial, a representação das pessoas jurídicas por meio de preposto 

ocorrerá apenas quando litigarem no polo passivo, mas não no polo ativo. 

No caso vertente, a parte autora sendo empresa individual se fez 

representar por preposto na audiência de conciliação de mov. ID 

25233363, quando deveria ter comparecido o sócio proprietário, o que não 

aconteceu, conforme se denota dos documentos acostados na exordial. 

Nesse contexto, não há como permitir o prosseguimento da reclamação 

em epígrafe em face da impossibilidade legal da parte autora, qualificada 

como pessoa jurídica, porém com natureza de microempresa, fazer se 

representar por preposto nos Juizados Especiais. A propósito: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 

141 DO FONAJE. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA 

CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

PREJUDICADO O JULGAMENTO DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

excepcionalmente admitida a litigar como autora nos juizados especiais, 

deve ser presentada, em audiência, pelo empresário individual ou sócio 

gerente, devendo ser comprovada tal qualidade, sob pena de extinção do 

feito (art. 51, I, da Lei 9.099/95), posto que se revela desprovido de efeitos 

jurídicos o comparecimento de simples funcionário ou preposto, a teor do 

que reza o Enunciado nº. 141 do FONAJE Precedente desta Turma. 2. 

Verificado que se fez presente ao ato processual pessoa desprovida de 

poderes, a figurar como simples preposta da empresa, impõe-se a 

extinção do processo, porquanto se considera que esteve ausente a 

parte autora na audiência. 3. Preliminar de nulidade acolhida, para cassar 

a r. sentença recorrida e determinar a extinção do feito, sem julgamento de 

mérito. Prejudicado o julgamento do recurso. (TJ-DF - ACJ: 

20130810080122 DF 0008012-56.2013.8.07.0008, Relator: LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/07/2014, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 21/08/2014 . Pág.: 278) Ante o exposto, diante da 

contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012042-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTINA FARIA DE MELO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. A reclamante alega na petição inicial que é proprietária de 

um imóvel residencial e que o mesmo encontrava-se alugado, informa que 

o antigo morador estava com débitos em aberto com a reclamada, com 

isso a reclamante solicitou à reclamada que fosse feita a troca de 

titularidade da unidade consumidora nº 6/2807179 – 3, o que foi negado 

em razão de pendencias financeiras do antigo morador do imóvel, assim, 

não conseguiu realizar o restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica no imóvel, uma vez que a reclamada condicionou a transferência 

ao pagamento dos débitos das UC’s em nome de terceiro. Aduz que tentou 

administrativamente mudar a titularidade da UC para o seu nome e mesmo 

assim não obteve êxito. Deste modo, pelos fatos apontados, pugna pela 

religação da energia, pela transferência da titularidade da unidade 

consumidora para o seu nome e condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização pelos danos morais suportados. A reclamada, em sua 

defesa, alega preliminarmente que a obrigação de religar a energia bem 

como a transferência da titularidade já foram cumpridas, com isso pede 

que o processo seja extinto por perda de objeto. Alega que a parte não 

tem o direito a indenização pelo danos morais supostamente sofrido em 

razão de que não traz nos autos elementos que caracterizam qualquer 

dano sofrido. Por se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que aquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Inicialmente, esclareço que a parte somente cumpriu 

com o dever de religara energia e transferir a titularidade da UC após 

decisão liminar dada por este juízo, não tendo que se falar em perda do 

objeto da presente demanda. Cumpre esclarecer que a existência de 

débitos nas unidades consumidoras é fato incontroverso, entretanto, no 

caso dos autos o ponto controvertido paira quanto à legitimidade da autora 

no que tange à obrigação de pagar os referidos débitos. Importante 

salientar que se trata de obrigação de natureza pessoal (propter 

personam), conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal 

de Justiça: A responsabilidade por débito relativo ao consumo de água e 

serviço de esgoto é de quem efetivamente obteve a prestação do serviço. 

Trata-se de obrigação de natureza pessoal, não se caracterizando como 

obrigação propter rem. Assim, não se pode responsabilizar o atual usuário 

por débitos antigos contraídos pelo morador anterior do imóvel. STJ. 1ª 

Turma. AgRg no REsp 1.313.235-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

julgado em 20/9/2012 (Info 505 STJ). Portanto, a reclamante, proprietária 

do imóvel, não é responsável pelos débitos oriundos da prestação do 

serviço de energia elétrica provenientes do antigo morador, pois se trata 

de obrigação pessoal que não se vincula ao imóvel. Não restam dúvidas 

que a reclamada agiu ilegalmente quando negou a troca de titularidade da 

UC cadastrada no imóvel da autora sob o pretexto de que havia débitos do 

antigo titular da unidade consumidora que deveriam ser pagos. Portanto, 

tratando-se de relação consumerista, o dano moral é evidenciado pela 

má-prestação de um serviço e da conduta negligente da empresa, por 

consequência, deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento nos 
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termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Corroborando: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL DESOCUPADO POR 

INQUILINO - DÉBITOS PRETÉRITOS - OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO 

PROPTER REM - EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS PARA A TROCA 

DE TITULARIDADE - ILEGALIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da exigência 

de quitação de débitos para a troca de titularidade de unidade 

consumidora.A negativa de troca de titularidade da unidade consumidora 

por débitos pretéritos configura dano moral in re ipsa, ou seja, é presumido 

e não carece de prova da existência do prejuízo para surgir a obrigação 

de indenizar. Razão pela qual, arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a titulo de dano moral em atendimento aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Bem como a restituição do valor pago em R$ 261,45 

(duzentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), para a 

troca da titularidade da unidade consumidora. Recurso conhecido e 

improvido. (Recurso Inominado nº.: 8012796-33.2016.8.11.0004 - 

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). Portanto, a 

concessionária de energia elétrica deixou de observar o seu dever de 

lealdade que está vinculado ao princípio da boa-fé. III. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para: 1 – DETERMINAR à 

reclamada que efetue, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a 

transferência da titularidade da Unidade Consumidora discutida nos autos 

devendo passar a constar como titular a Sra. Cristina Faria de Melo, 

inscrita no CPF 535.910.621 -20, caso ainda não realizado. 2 - CONDENAR 

a reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

decisão e acrescido de juros legais a incidir da data da citação; - 

Mantenho a liminar concedida. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012755-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE CARDOSO BAIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012755-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EMANUELLE CARDOSO BAIA DE SOUZA REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos termos da 

Lei nº 9.099/95, art. 38. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar referente à 

impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o 

momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência do artigo 98, CPC. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de Ação Indenizatória 

na qual alega a parte autora que contratou a empresa requerida, 

adquirindo passagens aéreas com destino a Teresina, no dia 20/09/2019. 

Entretanto, aduz que quando chegou no aeroporto foi informada que o 

avião já tinha decolado, com isso tentou remarcar a viagem e teve que 

pagar uma taxa de remarcação de R$ 1.466,84 (mil, quatrocentos e 

sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Ante tais fatos, postula 

pela restituição dos valores a título de danos materiais, bem como danos 

morais. A reclamada alega em sua defesa culpa exclusiva da reclamante 

que não chegou no horário indicado, informa que ante a ausência de 

conduta ilícita de sua parte não há que se falar em danos morais e 

restituição dos danos materiais. Pugna pela improcedência da presente 

demanda. Nesta situação, tratando-se de autêntica relação de consumo, é 

assegurada, no artigo 6º, VI, da Lei 8.078/90, a reparação dos danos 

morais. À parte reclamada competia a obrigação de realizar o transporte 

do reclamante, nos horários previamente agendados e contratados. O não 

cumprimento desta obrigação configura defeituosa prestação de serviços, 

e, como tal, ato ilícito, marcado pelo fornecimento de serviço sem a 

eficiência que dele se espera, configurador da obrigação de indenizar. 

Lembro que, neste particular, como fornecedora dos serviços, sua 

responsabilidade é objetiva, o que significa que independe de culpa. 

Vejamos: “Art- 14 – O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou 

o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do 

prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se 

exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. Ademais, 

referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade 

objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que 

se falar em inocorrência de dano moral à parte reclamante, isso porque a 

antecipação do voo lhe causou transtorno, frustração e desconforto, uma 

vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço, situação 

que vai muito além dos meros aborrecimentos que são ordinariamente 

suportado por qualquer cidadão na vida cotidiana. Sobre a matéria: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. VOO ANTECIPADO DE FORMA 

UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS CONFIGURADOS. REDIMENSIONAMENTO CABÍVEL. INVERSÃO 

DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 

Dano moral. A alteração do horário do voo da parte autora, que antecipou 

a viagem em três horas, sem comunicação prévia aos autores, 

acarretando o término abrupto em sua programação de férias, deixando-o 

no aeroporto sem a devida assistência. Transtornos que ultrapassam o 

mero dissabor ou aborrecimento comumente verificados pelos 

passageiros do transporte aéreo, configurando efetivo abalo moral, 

passível de reparação. Quantum indenizatório. A contraprestação pelo 

sofrimento auferido tem a função de compensar a dor injustamente 

causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida 

em situações como a ocorrida, sendo necessária a observação das 

condições financeiras das partes, a gravidade do fato, além do grau de 

culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum majorado para patamar 

harmonizado com a jurisprudência deste Tribunal. Dano material reajustado 

em conformidade aos valores constantes dos documentos comprovados 

nos autos. Redimensionamento dos encargos sucumbenciais. APELAÇÃO 

PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70078530284, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 

12-09-2018) A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 
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nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

favor da reclamante ilícito enriquecimento. No que concerne ao pedido de 

danos materiais, entendo que estes não devem prosperar. Em análise aos 

documentos juntados nos autos não é possível visualizar provas que 

demonstrem os gastos que a parte autora alegou na exordial, e sendo 

incumbência da mesma trazer elementos mínimos que corroboram com o 

alegado, entendo que ela não se desincumbiu de tal ônus, sendo a 

improcedência a medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação e o faço para: 1 - CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a reclamante pelos danos morais sofridos, 

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da 

sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. 2- OPINO pela 

improcedência dos danos materiais. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009985-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA FABIOLA DE AQUINO NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

As partes informam que se compuseram amigavelmente. Dessa forma e 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O 

ACORDO supra mencionado, com fundamento no art. 57, da Lei 9.099 de 

26 de setembro de 1995. Expeça-se alvará de liberação se for o caso. 

Após, arquive-se este processo. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016909-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR JESUS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

As partes compuseram amigavelmente, por meio de acordo realizado em 

audiência conciliatória e encartado nos autos. Para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

conseqüência julgo extinto o presente feito com lastro legal no disposto no 

art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de 

liberação se for o caso. Após, arquive-se este processo. Intimem-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013450-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA DE MELLO CURVO (REQUERIDO)

THEREZINHA DE CAMPOS RONDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

As partes informam que se compuseram amigavelmente. Dessa forma e 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O 

ACORDO supra mencionado, com fundamento no art. 57, da Lei 9.099 de 

26 de setembro de 1995. Expeça-se alvará de liberação se for o caso. 

Após, arquive-se este processo. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015626-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILENE FIGUEIREDO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

As partes informaram, em audiência conciliatória, que se compuseram 

amigavelmente conforme termo de acordo encartado nos autos. Para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, 

mediante sentença, em conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei 

n. 9.099/95, e, em consequência julgo extinto o presente feito com lastro 

legal no disposto no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará de liberação se for o caso. Após, arquive-se este 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015284-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN ROBERTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

As partes compuseram amigavelmente, por meio de acordo realizado em 

audiência conciliatória e encartado nos autos. Para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

conseqüência julgo extinto o presente feito com lastro legal no disposto no 

art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de 

liberação se for o caso. Após, arquive-se este processo. Intimem-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012702-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESARINA BENTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT8674-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 929 de 1000



CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012702-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CESARINA BENTA DE ALMEIDA REQUERIDO: CR 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - ME, IDEALE 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se 

de RECLAMAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, que CESARINA BENTA DE ALMEIDA move contra CR 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - ME, IDEALE 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME. Dispensado o Relatório, nos termos 

da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A 

ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, 

que transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. 

Diante disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008115-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RAMOS DE SIQUEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008115-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALINE RAMOS DE SIQUEIRA E SILVA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ALINE RAMOS DE SIQUEIRA 

em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DESERVICOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, A parte arguiu a preliminar de 

incompetência do juízo, argumentando que o feito carece de prova pericial 

para o seu julgamento. Todavia, é prescindível a realização de perícia 

técnica no caso dos autos.Ademais, competia à empresa requerida, que 

possui profissionais capacitados para tanto, elaborar laudo técnico, 

firmado por profissional habilitado, bem como com a ciência prévia da 

parte requerente, o que não vislumbro in casu.; Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. O que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta falha na prestação do serviço pela reclamada, aduzindo que a 

Ré ao realizar a troca do Hidrômetro que fica instalado na parte externa do 

imóvel, suspostamente atingiu a estrutura de sua residência. Aduz que 

precisou arcar com reformas em sua residência, e ainda requer danos 

materiais no valor de R$ R$3.724,60 (três mil, setecentos e vinte e quatro 

reais e sessenta centavos). Como teve que arcar com custos do reparo, 

requer indenização por danos materiais e morais. De toda forma, verifico 

que a parte reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes 

para melhor análise da demanda, isto é, não demonstrou qualquer nexo de 

causalidade entre o custo de reparo que alega ter experimentado com a 

conduta da reclamada em ter ocasionado danos. Pelo que se depreende 

da inicial, a insatisfação da parte autora diz respeito ao fato da troca de 

hidrômetro realizada em seu imóvel e danos causados pelos preposto da 

empresa quando da instalação; Nota-se que a ré efetivou devidamente a 

instalação no hidrômetro na parte externa da residência da parte Autora . 

A Autora alega que no dia 23/01/2019 os funcionários da Ré adentraram 

em sua residência sem autorização para a realização da substituição do 

hidrômetro, e causaram danos em seu portão, e em seu muro. A empresa 

nega que houve“invasão” dos funcionários da Ré à residência da Autora, 

pois a padronização do hidrômetro realizada pela Ré, e de sua 

responsabilidade, é executada na parte externa da residência. Junta fotos 

demonstrando que o hidrômetro está instalado na parte externa de sua 

residência; Ainda, veja-se que a autora junta orçamento de portão; 

orçamento de materiais de construção no valor total de R$ 3.724,60 (três 

mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), como consta 

no recibo descritivo de seu serviço, e pelas fotos anexadas pelo autor; 

não tendo havido prova de sua existência da realização dos serviços, 

tampouco que tivesse sido também destruídas muro ou portão; pelo 

funcionário da requerida. Em que pese autora registrar B.O, trata-se de 

prova unilateral, visto que emitido de acordo com os fatos alegados pela 

parte. O fato autora ter representado criminalmente requerida conforme 

termo de JECRIM, não impede autora de prova os fatos constitutivos do 

seu direito, trazendo elementos mínimos capaz de comprovar atos ilícitos 

provocados; Registro que não há qualquer indício da falha na prestação 

de serviço do requerido. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

CORTE NO FORNECIMENTO. VAZAMENTO INTERNO CONSTADADO. 

DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

VAZAMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. Não obstante 

o fornecimento de água seja essencial, a continuidade de prestação do 

serviço é condicionada ao regular pagamento das tarifas, sob pena de 

supressão de recursos necessários para a prestação do serviço, agindo 

a demandada em exercício regular de direito. Caso concreto em que 

apurado vazamento interno, de responsabilidade do usuário, causando 

medição a maior. Inteligência do art. 22 do CDC. Precedentes do TJRGS e 

STJ. Apelação com seguimento negado. (TJ-RS - AC: 70064796246 RS , 

Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 04/08/2015, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 06/08/2015) JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA. AUMENTO DE CONSUMO. EVIDÊNCIA DE VAZAMENTO NA ÁREA 

INTERNA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. 

COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na 

hipótese, a ré comprovou, conforme documentos apresentados às fls. 

53/67 e não impugnados, que o elevado consumo de água nos meses de 

novembro de 2013 e janeiro, maio e junho de 2014 foi decorrente de 

vazamentos na parte interna do imóvel de propriedade da autora. 2. Com 

efeito, consta do documento emitido pela CAESB em vistoria realizada em 

06-03-2014 (fls. 61/62), evidência de vazamento nas instalações 

hidráulicas, oportunidade em que o consumidor foi orientado a sanar o 

possível vazamento. Anote-se, por oportuno, que a própria recorrente 

reconhece (fl. 88) que após algumas tentativas de vistoria, foi constado 

indícios de vazamento com uma leitura de 998m3, que foi orientado a 

verificar as instalações internas. 3. Nos termos do art. 63 do Decreto n. 

26.590/06, que regulamenta a Lei n. 442/93, que dispõe sobre a 

classificação de tarifas dos serviços de água e esgotos do Distrito 

Federal, compete à Caesb a realização de serviços de manutenção e 

reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete , no 

caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro, e, no caso 

das ligações prediais de esgotos, a partir da última caixa de inspeção No 

caso, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica entre as partes, mas restando inequívoca a inexistência de 

dano moral a ser reparado. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO 

IMPROCEDENTE de plano a pretensão contida na inicial, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. AFASTO a preliminar 

arguida pela requerida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 930 de 1000



apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Giovanni Ferreira de Vasconcelos Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012742-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE APARECIDA DUARTE TOMICHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012742-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIELLE APARECIDA DUARTE TOMICHA REQUERIDO: OI 

S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da demanda. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DANIELLE APARECIDA 

DUARTE TOMICHA em desfavor de OI S.A Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Retifique-se o nome da empresa conforme 

requerido na peça contestatória. Tendo em vista que o objeto da lide é 

matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de 

provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as 

partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente 

em posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. 

Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não 

impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez 

que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas 

pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo 

na fase em que se encontra. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Em que pese exista outra 

negativação em nome da parte autor, verifico que não se aplica ao caso a 

Súmula 385 STJ, por se tratar de negativação posterior a que está sendo 

discutida nestes autos e da qual não houve demonstração de que estaria 

sendo questionada judicialmente. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: APELAÇÃO 

CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 
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julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida 

na inicial para: DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes; DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio; E ainda, a título de danos 

morais, CONDENAR a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

da negativação e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do 

STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N 

T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011409-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011409-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MASTER UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA - EPP REQUERIDO: YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. Vistos..etc 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAUSULA 

CONTRATUAL C/C CONDENATÓRIA proposta por MASTER UNIFORMES E 

BRINDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face de SOMPO SEGUROS 

S/A Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, alega a autora que que no ultimo dia 13 de 

fevereiro de 2019, o imóvel onde encontra localizada a empresa segurada, 

sofreu evento danoso com invasão de ladrões que adentrando pela porta 

da frente, qual seja que dá acesso à Avenida. Que a ação dos larápios 

resultou em dano material: porta de alumínio, cadeado, bucha, e serviços. 

Os referidos danos materiais resultaram em um prejuízo de R$ 2.913,06, 

conforme constam nas notas fiscais. Aduz que dos prejuízos indicados 

nas notas fiscais, o autor teve prejuízo de R$ 658,00, conforme indicado 

no Boletim de Ocorrência. Aduz que após inúmeras tratativas verbais e 

diante da sistemática recusa da Seguradora em cumprir com a obrigação 

assumida, tão somente em pagar o valor do prejuízo, referida Seguradora, 

formalizou, por escrito, sua recusa quanto ao pagamento da indenização. 

Assim é que, conforme posto na correspondência datada de 18 de julho 

de 2019; A autora pleiteia ao final condenação da Demandada ao 

pagamento do premio devido ao autor, no valor de R$ 2.913,06, com as 

devidas correções monetárias até a data do efetivo pagamento; 

Restituição do valor de R$ 658,00, furtado, conforme B.O; Que seja 

declarada nula as Cláusulas 14.1 e 14.2, do contrato de seguro, por serem 

extremamente benéficas a Ré, em prejuízo aos Demandantes, e, em 

observação do art. 47 da Lei n. 8.078, de 11.9.90; Que seja declarada nula 

os itens 02 e a Cláusula 6ª, do contrato de seguro, por serem 

extremamente benéficas a Ré, em prejuízo aos Demandantes, e,em 

observação do art. 47 da Lei n. 8.078, de 11.9.90; Em sua contestação, a 

empresa confirma a contratação do seguro da cliente e não há que se 

falar em pagamento de indenização, eis que descumprida cláusula 

contratual, uma vez que não foi oportunizado a esta Ciade Seguros a 

averiguar e participar do sinistro. Aduz que parte autora não cumpriu a 

premissa do contrato de seguro em comunicar a cia imediatamente, vez 

que o sinistro ocorreu em 13 de fevereiro de 2019 e o aviso foi realizado 

somente em 09 de maio de 2019. Assevera que todos os reparos foram 

realizados sem anuência da cia e não foram apresentados os 

remanescentes dos alegados danos, prejudicando dessa forma a 

apuração dos prejuízos e do evento em si. Ainda, ao analisar a 

documentação juntada temos que há notas fiscais em datas muito 

posteriores ao sinistro (13/02/2019) o que indica a ausência de nexo de 

causalidade dos valores requeridos e o evento noticiado nos autos. Autor 

impugnou aduzindo que não pode a parte requerente ser penalizada com a 

interpretação imposta do requerido ao dizer que não poderia proceder com 

o pagamento de indenização, uma vez que a requerente deixou de 

observar os procedimentos previsto na clausula 14.2., prevista no 

contrato ; Menciona que o arrombamento aconteceu na porta que dá 

acesso para a via pública, portanto, para evitar prejuízo maior, não restou 

outra saída para a empresa requerente se não proceder com o inicio do 

reparo para evitar agravação dos prejuízos, conforme consta no BO. 

Entretanto, para eximir de sua responsabilidade, a parte requerida tenta 

desvirtuar o fato acontecido, chamando atenção da data da nota fiscal de 

prestação de serviço, visto que somente nesta data é que a parte 

requerida pode instalar a fechadura elétrica na nova porta, que foi 

adquirida em razão do arrombamento na porta anterior. Pois bem; 

Inicialmente impende salientar que ao caso em apreço aplicam-se as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, em face dos artigos 2º e 3º, 

§2º, posto que a Reclamada figura na lide como fornecedora de produtos 

e serviços, enquanto o autor, como destinatário final. A relação de 

seguradora e segurado é incontroversa nos autos. Passamos a analisar 

acerca da licitude ou não da negativa. Analisando os autos, constato que 

o requerente deixou de informar a empresa sobre o furto logo após os 

fatos. A Cláusula contratual é clara ao determinar a comunicação, a 

propósito: Procedimentos em caso de Sinistro: 14.1. O Segurado 

comunicará o sinistro a Seguradora, por escrito e imediatamente após 

tomar conhecimento da sua ocorrência, indicando os danos sofridos o 

valor estimado dos prejuízos, informando a existência de outros seguros 

que garantam os mesmos bens e/ ou riscos, prestando todas as 

informações sobre qualquer outro fato relacionado com este seguro, bem 

como fornecerá todos os documentos solicitados pela Seguradora. 14.2. 

O Segurado não poderá iniciar reparos dos danos sem prévia autorização 

da Seguradora, salvo para atender interesse público ou evitar agravação 

dos prejuízos. Qualquer medida tomada não implica no reconhecimento da 

obrigatoriedade à indenização". Porém, o demandante comunicou somente 

em 09 maio o evento que ocorreu em 13/02. Não é razoável admitir a 

comunicação tardia do furto ocorrudo na empresa, já que impede a 

realização de atos pela seguradora, como emissão de laudo pericial. 

Ademais, a cláusula não coloca o consumidor em desvantagem. Friso que 

uma parte não pode atribuir á outra o ônus de cumprir o instrumento que 

também não cumpriu- princípio do contrato não cumprido, conforme o 

artigo 476, do Código Civil: Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos 

contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento 

da do outro. Com isso, verifico a ausência de irregularidade praticada pelo 

demandado. As fotos trazidas pela autora, por si só não são suficientes 

para acolher pedido quanto ao sinistro no estabelecimento; Negativa de 

cobertura; O CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES, NÃO HAVENDO 

IRREGULARIDADE NA CLÁUSULA CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PERDAS E DANOS – 

SEGURO DE VEÍCULO – LOCADORA DE AUTOMÓVEL – APROPRIAÇÃO 

INDÉBITA – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – CLÁUSULA DE 

EXCLUSÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – 

SENTENÇA MANTIDA. O contrato de seguro exclui a indenização para o 

caso de perda do veículo decorrente de apropriação indébita. Não há 

como admitir a ocorrência de furto qualificado para o caso em apreço, haja 

vista que o veículo foi retirado da loja mediante contrato de locação, 

portanto, não houve subtração do bem.(N.U 0002388-10.2016.8.11.0008, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 
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GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, 

Publicado no DJE 11/06/2019) EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – 

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – CONSUMIDOR – 

COBRANÇA DE REGISTRO DE CONTRATO – INEXISTENCIA DE 

ILEGALIDADE – SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO – TARIFA DE 

CADASTRO – OBSERVÂNCIA A SÚMULA 566-STJ – COBRANÇA DE 

SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA 

CONTRATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Não havendo comprovação pela parte demandante da 

ilegalidade das cobranças contratuais questionadas, deve ser 

reconhecida a improcedência do pleito de restituição judicial. Validade da 

tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que 

prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, 

ressalvadas, abusividade da cobrança por serviço não efetivamente 

prestado; possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada 

caso concreto. Precedentes - STJ.(N.U 8010856-61.2012.8.11.0040, 

TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 02/08/2019); Não se 

verifica, ademais, abusividade nas cláusulas contratadas entre a 

seguradora e o autor, pois devidamente discriminados e destacados, na 

apólice de seguro os riscos excluídos, atendendo ao disposto no art. 54, § 

4º do Código de Defesa do Consumidor [id. 3597927 - Pág. 3].Aliás, a 

Corte Superior já se pronunciou no mesmo sentido: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - 

DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO, A 

FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO VEICULADO NA INICIAL. 

INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Segundo a jurisprudência deste Superior 

Tribunal de Justiça,"se o contrato de seguro de veículo prevê a cobertura 

securitária apenas para furto e roubo, descabe a ampliação para cobrir a 

perda do veículo por apropriação indébita" (REsp 1.177.479, Rel. p/ 

acórdão o Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 19/06/2012). 2. Agravo 

regimental desprovido. (AgInt no REsp 1384267/PR, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016),. Em 

que pese autora registrar B.O, trata-se de prova unilateral; O fato autora 

ter demonstrado que ocorreu furto em seu estabelecimento, não impede 

autora de prova os fatos constitutivos do seu direito, trazendo elementos 

mínimos capaz de comprovar atos ilícitos provocados, inclusive no que 

tange contrato de seguro e previsão a cobertura securitária; Por ausência 

de falha na prestação de serviço, resta ausente o dever de indenizar 

pelos danos morais e materiais. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica entre as partes, mas restando inequívoca a inexistência de dano 

moral a ser reparado. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO 

IMPROCEDENTE de plano a pretensão contida na inicial, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. AFASTO a preliminar 

arguida pela requerida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Giovanni Ferreira de Vasconcelos Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009902-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009902-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALERIA FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

SANTANDER I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da 

Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida, na medida em que a requerida participou da relação comercial 

auferindo vantagem, motivo pelo qual se encontra como fornecedor e 

responsável pela prestação do serviço. III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Com efeito, a relação jurídica havida entre as partes é de 

consumo, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

quanto à inversão do ônus da prova, em razão da vulnerabilidade 

caracterizada pela hipossuficiência probatória, com base no art. 6º, VIII, 

do CDC. Aduz a parte autora que sua mãe contratou seguro de vida junto 

a seguradora requerida, com cobertura para morte e auxilio funeral. 

Informa que em 03/01/2018 sua genitora veio a falecer por causas 

naturais, assim procurou a seguradora para o pagamento da indenização 

securitária, o que não obteve êxito. Diante do exposto, requer o 

pagamento da cobertura dos seguros contratados, bem como indenização 

pelos danos morais. Importante salientar que pelos documentos acostados 

aos autos demonstram ser a reclamante a única herdeira/beneficiária. O 

reclamado, por sua vez, alega a inexistência de obrigação de indenizar 

pelo fato de não ter havido negativa de forma administrativa, informa que a 

requerente não junto todos os documentos necessário para que fosse 

aprovado o pagamento dos valores, aduz que o valor que deve ser pago a 

título de cobertura de auxilio funeral deve ser aquele comprovado na 

exordial. Ante tais fatos, alega que não há que se falar em danos morais e 

pleiteia pela improcedência da presente demanda. Analisado o processo e 

os documentos que o instruem, verifico que a justificativa apresentada 

pelo reclamado para não efetuar o pagamento do seguro, ou seja, a 

ausência de documentos e limite aos gastos comprovados, não merece 

prosperar, pois, não apresentou qualquer documento que comprove que 

solicitou outros documentos para a requerente e que está se negou a 

fornece-los, em relação ao limite aos gastos do funeral também não 

merece acolhimento pois conforme prevê o contrato será pago o valor de 

R$3.000,00 (três mil reais), não havendo cláusula que condicione tal 

pagamento, assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, a teor do disposto no artigo 373, II do CPC. Logo, restou 

incontroverso o fato de que a mãe da reclamante efetuou a contratação 

de dois seguros da reclamada, quais sejam: - Apólice nº 009498635355, 

com o valor mensal de R$ 23,90 (vinte e três reais e noventa centavos), 

previa a cobertura para auxilio funeral na importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) - Apólice de nº 010488963529, com valor total de R$ 622,64 

(seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), o qual 

previa uma cobertura em caso de morte da contratante na importância de 

R$ 5.806,24 (cinco mil oitocentos e seis reais e vinte e quatro centavos). 

Nesse sentido, faz-se necessário que a requerida efetue o pagamento 

desses valores a requerente, por ser medida de direito. No que tange aos 

danos morais, resta evidente o dever de indenizar, tendo em vista a 

conduta ilícita da requerida que deixou de cumprir o que fora pactuado, 

especialmente pelo tratamento dispensado a requerente, que necessitou 

ajuizar a presente demanda para resguardar um direito seu. 

Corroborando: Seguro prestamista. Ação de indenização. Contratação de 

seguro de proteção financeira. Caso de desemprego involuntário. Negativa 

de pagamento do sinistro ao segurado, em razão de não submissão de 

seu cargo ao regime celetista. Réus que não comprovam a ciência do 

consumidor sobre tal limitação contratual. Violação ao dever de 

informação. Artigo 6º, III, CDC. Ilícita a negativa de cobertura. Condenação 

dos réus solidariamente ao pagamento da indenização securitária. Dano 

moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, considerados 

os parâmetros usualmente adotados no arbitramento da reparação do 

dano moral, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação 

0002389-93.2012.8.26.0306; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão 

Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de José Bonifácio - 1ª. Vara 

Judicial; Data do Julgamento: 22/09/2017; Data de Registro: 22/09/2017) 

Pelo exposto e pelas provas dos autos entendo que merece prosperar o 

pleito autoral. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguidas e 
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no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - CONDENAR o 

reclamado a pagar a indenização securitária no valor de R$ 8.806,24 (oito 

mil, oitocentos e seis reais e vinte e quatro centavos), acrescido de juros 

legais a incidir da data da citação e correção monetária a contar da data 

da negativa do pagamento. 2 - CONDENAR a requerida a indenizar a 

requerente pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (três mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros legais a partir desta decisão. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Tamires Freire Berto 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021426-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELY CARLA CRISTINA DE MORAIS GOMES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021426-07.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JOELY CARLA 

CRISTINA DE MORAIS GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINY 

DE SOUZA RIBEIRO POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/02/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 17 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021442-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILO PONCE DE ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021442-58.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:NILO PONCE DE 

ARRUDA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN BORGES 

CINTRA POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021456-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA PIMENTEL CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUPISO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021456-42.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCA 

PEREIRA PIMENTEL CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARILZA 

DE CASTRO BRANCO, LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS POLO 

PASSIVO: CONSTRUPISO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021460-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE LIMA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021460-79.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANE LIMA DE 

SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINEIDE VIEIRA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021464-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO EIRELI (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021464-19.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS SILVA DE 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THOMPSON JOSE DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO EIRELI e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021470-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN MATEUS DE ARRUDA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021470-26.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIAN 

MATEUS DE ARRUDA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON 

CORREA DE MORAES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
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Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021476-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO OAB - MT16445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021476-33.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:HENRIQUE LIMA 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATASHA 

DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN 

AUZANI POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021423-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELCILENE DA SILVA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: KELCILENE DA 

SILVA ALBUQUERQUE Endereço: AVENIDA DOUTOR MEIRELLES, 202, 

TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-010 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1021423-52.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

KELCILENE DA SILVA ALBUQUERQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021501-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO RAMIRO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021501-46.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IZONILDES PIO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZONILDES PIO DA SILVA, 

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA, RICARDO HENRIQUE 

COUTINHO DOS SANTOS POLO PASSIVO: ADAO RAMIRO DOS SANTOS 

OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003484-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DAVID DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007706-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LAURA GOMES BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI MATHEUS ANDRADE DE ARRUDA OAB - MT27356/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002837-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA CLEME ALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 
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voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013649-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NORRANE MOTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010024-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021525-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA FRANZ CORDEIRO GOGOLIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021525-74.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:KELLY CRISTINA 

FRANZ CORDEIRO GOGOLIN POLO PASSIVO: MERCADOLIVRE.COM 

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010024-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002563-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDNALVA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (ADVOGADO(A))

NEILA ABADIA ALVES OAB - MT23726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010169-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVELLIN ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021543-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021543-95.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:NIVIA OLIVEIRA 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006698-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MARIA BEATRIZ LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007520-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMAILDE RODRIGUES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010186-21.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021548-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021548-20.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAYHANA SHINO TADA 

ROJAS POLO PASSIVO: EXPRESSO ITAMARATI S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004813-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIL CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010178-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010875-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAMYRES ANJOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006702-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO LUIZ CORREA LENZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003190-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021565-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA CECILIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021565-56.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULINA CECILIA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON ROSA 

FERREIRA, TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO POLO PASSIVO: LOJAS 

AVENIDA LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008242-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA LACERDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011297-40.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JESUS DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA OAB - MT23276/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021355-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PORFIRIO GONCALVES BOTELHO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES OAB - MT26228/O (ADVOGADO(A))

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PORFIRIO 

GONCALVES BOTELHO NETO Endereço: RUA DA CARIDADE, 155, 

JARDIM PRIMAVERA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-150 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1021355-05.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.708,48 ESPÉCIE: [COBRANÇA INDEVIDA DE 

LIGAÇÕES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: PORFIRIO GONCALVES BOTELHO NETO ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES, ROSENI 

APARECIDA FARINÁCIO, SILVANA DA SILVA TOLEDO REQUERIDO: 

CLARO S.A. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021470-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN MATEUS DE ARRUDA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CRISTIAN 

MATEUS DE ARRUDA PINTO Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, 193, - ATÉ 

259/260, BAÚ, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-095 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1021470-26.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.259,93 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NULIDADE, 

LIMINAR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: CRISTIAN MATEUS DE ARRUDA PINTO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MILTON CORREA DE MORAES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021094-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PESCADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SERGIO 

PESCADOR Endereço: RUA H-5, 02, QUADRA 58, PARQUE CUIABÁ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78095-382 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para apresentar 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO 

proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1021094-40.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 19.960,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: SERGIO PESCADOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOSIMAR VITOR PEREIRA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A CUIABÁ, 18 

de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 
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integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021208-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON BENEVIDES GUEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: WELINGTON 

BENEVIDES GUEIROS Endereço: RUA TRÊS, 12, casa, MORADA DO OURO 

- SETOR CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-354 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1021208-76.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 13.617,54 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: WELINGTON BENEVIDES GUEIROS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: HUGUENEY ALVES DOS REIS REQUERIDO: AYMORE 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019198-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTA REJANE SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MILTA REJANE 

SOARES DA CRUZ Endereço: 51, 13, Inexistente, CPA III, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78000-000 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para apresentar documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO proferido nestes autos e 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019198-59.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

31.527,05 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

MILTA REJANE SOARES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019631-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PAULO 

HENRIQUE BORGES Endereço: RUA QUINZE, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78099-075 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 
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abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para apresentar documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO proferido nestes autos e 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019631-63.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PETIÇÃO (241) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

PAULO HENRIQUE BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DINARTE 

SILVEIRA NEGRAO JUNIOR REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. CUIABÁ, 18 

de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021581-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PATRICK MARCELINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021581-10.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONARDO 

PATRICK MARCELINO DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

JOSE DOS SANTOS POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021583-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON RODRIGUES VENTURA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021583-77.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLON 

RODRIGUES VENTURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR 

FRANZONI SUZUKI POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021595-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILMA MARIA ANJOS GROSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021595-91.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ROZILMA MARIA 

ANJOS GROSS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAYCON RODRIGO 

KELM POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021596-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA MARIA PERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021596-76.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GABRIELA 

MARIA PERON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OTACILIO PERON POLO 

PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021091-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: ANGELICA GOMES DA SILVA Endereço: RUA QUATROCENTOS E 

SETE, 22, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-415 Senhor(a) ANGELICA 

GOMES DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1021091-85.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PETIÇÃO (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 15:00 

REQUERENTE: ANGELICA GOMES DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: LUCIANA BRANDAO - MT13815-O REQUERIDO(A): VIVO 

S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 
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pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021003-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DIAS COSTA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: FERNANDA DIAS COSTA PORTO Endereço: Daliberto Ferreira 

Costa, 306, SANTA IZABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 Senhor(a) 

FERNANDA DIAS COSTA PORTO: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1021003-47.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.570,04 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO 

(241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 15:10 REQUERENTE: FERNANDA DIAS COSTA PORTO 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRA THAYS REGINA - 

MT27209/B REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021005-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: MAYARA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES Endereço: Daliberto 

Ferreira Costa, 306, SANTA IZABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 

Senhor(a) MAYARA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1021005-17.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.249,45 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PETIÇÃO (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 15:20 

REQUERENTE: MAYARA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRA THAYS REGINA - MT27209/B 

REQUERIDO(A): OI S.A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021460-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE LIMA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JULIANE LIMA 

DE SOUZA SANTOS Endereço: RUA JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA, 213, 

Coesa, VERDÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-365 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1021460-79.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, MULTA COMINATÓRIA / 

ASTREINTES, LIMINAR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: JULIANE LIMA DE SOUZA 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013368-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: STELO S.A. Endereço: GAMA SAÚDE S/A, 512, ALAMEDA XINGU 

512, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06455-914 Nome: 

BANCO BRADESCO SA Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Senhor(a) STELO S.A. e outros: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1013368-15.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.430,80 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 10:30 REQUERENTE: MARCIO DA SILVA DE SOUSA 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO KNOPP FONSECA - MT16997-O 

REQUERIDO: STELO S.A., BANCO BRADESCO SA Advogado do(a) 

REQUERIDO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-O 

Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO EDUARDO PRADO - MT0016940S 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) RAUL KOSZUOSKI JUNIOR Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013368-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: MARCIO DA SILVA DE SOUSA Endereço: RUA NOVE, 1, QUADRA 

19, OSMAR CABRAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78093-590 Senhor(a) MARCIO 

DA SILVA DE SOUSA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1013368-15.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.430,80 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 10:30 REQUERENTE: MARCIO DA SILVA DE SOUSA 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO KNOPP FONSECA - MT16997-O 

REQUERIDO(A): STELO S.A. e outros DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013368-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: STELO S.A. Endereço: GAMA SAÚDE S/A, 512, ALAMEDA XINGU 

512, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06455-914 Nome: 

BANCO BRADESCO SA Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Senhor(a) STELO S.A. e outros: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1013368-15.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.430,80 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 10:30 REQUERENTE: MARCIO DA SILVA DE SOUSA 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO KNOPP FONSECA - MT16997-O 

REQUERIDO: STELO S.A., BANCO BRADESCO SA Advogado do(a) 

REQUERIDO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-O 

Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO EDUARDO PRADO - MT0016940S 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) RAUL KOSZUOSKI JUNIOR Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005709-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003929-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013104-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE EUZEBIO VIANNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021613-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA FERREIRA SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021613-15.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: JESSICA 

FERREIRA SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021620-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE PEREIRA MENDES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021620-07.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: LEIDIANE 

PEREIRA MENDES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021621-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ MARIA RODRIGUES CARDOSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021621-89.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: BEATRIZ 

MARIA RODRIGUES CARDOSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021624-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TOMAZ MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT13783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODINEI APARECIDO BARBOSA (REQUERIDO)

MARIA ROSA DE ARAUJO SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021624-44.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA 

TOMAZ MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA TOMAZ 

MENDES POLO PASSIVO: MARIA ROSA DE ARAUJO SANTOS e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021636-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ALLYSON BRIAN COENGA FERREIRA CUNHA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021636-58.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA POLO PASSIVO: ALLYSON 

BRIAN COENGA FERREIRA CUNHA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003857-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GUIMARAES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021650-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021650-42.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENIR CECILIA 

DE MORAES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38543 Nr: 500-07.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria de Carrocerias e Aplainados Modelo 

Ltda, Hubert Correa da Costa, Rogério Eduardo Szadkoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/O, Douglas Marcel de Barros - OAB:17.815

 Vistos. Cuida-se de denúncia oferecida contra INDÚSTRIA DE 

CARROCERIAS E APLAINADOS MODELO LTDA, HUBERT CORREA DA 

COSTA e ROGÉRIO EDUARDO SZADKOSKI, pela suposta prática do crime 

ambiental tipificado no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998. 

Logo, denota-se que o processo deve tramitar pelo rito sumaríssimo, nos 

termos do artigo 394, §1º, inciso III, do Código de Processo Penal.Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 11 DE MARÇO DE 2020, às 

14h (art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78 da Lei n. 9.099/95), quando, 

nos termos do artigo 81 da Lei dos Juizados Especiais, será oportunizada 

a apresentação de resposta à acusação. Em seguida, será ou não 

recebida a denúncia, momento em que, sendo possível, proceder-se-á 

proposta de suspensão condicional do processo, conforme dispõe o 

artigo 89 da Lei n. 9.099/95.Expeça-se carta precatória com a finalidade 

de citar e intimar o acusado ROGÉRIO EDUARDO SZADKOSKI, bem como 

o denunciado HUBERT CORREA DA COSTA, por si e pela pessoa jurídica 

INDÚSTRIA DE CARROCERIAS E APLAINADOS MODELO LTDA. Faça 

constar na missiva que os acusados deverão comparecer à audiência 

acompanhados de advogado e com suas testemunhas, ou apresentar 

requerimento para intimação, no mínimo 05 (cinco) dias antes de sua 

realização (art. 78, §1º, da Lei n. 9.099/95).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39266 Nr: 1006-80.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. Braga Eireli EPP, Lucídio Valdeci Camargo, 

Erica Clemente Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Terra Cyrineu - 

OAB:20.416, Gabriela Terra Cyrineu - OAB:24.378, Michael Rodrigo 

da Silva - OAB:18.970, Rodrigo Terra Cyrineu - OAB:16.169

 ).Registre-se, ainda, na carta que o Oficial de Justiça deverá indagar e 

certificar se os acusados pretendem constituir advogado ou se o juiz deve 

nomear-lhes defensor, bem como as razões pelas quais não pretendem 

contratar defensor (itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5, acrescentados pelo Provimento 

n. 30/2008-CGJ).Caso os denunciados aleguem hipossuficiência, nomeio, 

desde já, o Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Cândido Rondon 

para a defesa dos réus, devendo a secretaria providenciar a intimação da 

defesa nomeada para comparecer à audiência designada.Junte-se aos 

autos às certidões de praxe, conforme solicitação do Ministério 

Público.Requisitem-se/intimem-se as testemunhas que eventualmente 

forem arroladas pela defesa.Quanto aos demais autores do fato, acolho a 

manifestação ministerial (fl. 132/133), em seus termos e fundamentos e, 

por conseguinte, DETERMINO a exclusão de L. V. CAMARGO MADEIRAS 

EPP e CLEITON BATISTA PAIXÃO do polo passivo deste feito, com as 

baixas necessárias.Dê-se ciência ao Ministério Público.Às providências. 

Cuiabá, 09 de setembro de 2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39849 Nr: 1395-65.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. M. Agroflorestal, Industria e Exportadora 

Ltda, Ruy Dominicini, Gilberto Antonio Cezimbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Garcia Nogueira - 

OAB:MT 18790

 ....Vistos. Cuida-se de denúncia oferecida contra M. G. M. 

AGROFLORESTAL, INDÚSTRIA E EXPORTADORA LTDA e GILBERTO 

ANTÔNIO CEZIMBRA, pela suposta prática do crime ambiental tipificado no 

artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998. Logo, denota-se que o 

processo deve tramitar pelo rito sumaríssimo, nos termos do artigo 394, 

§1º, inciso III, do Código de Processo Penal.Designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 10 DE MARÇO DE 2020, às 14h (art. 394, §1º, 

inciso III, do CPP c/c art. 78 da Lei n. 9.099/95), quando, nos termos do 

artigo 81 da Lei dos Juizados Especiais, será oportunizada a 

apresentação de resposta à acusação. Em seguida, será ou não recebida 

a denúncia, momento em que, sendo possível, proceder-se-á proposta de 

suspensão condicional do processo, conforme dispõe o artigo 89 da Lei n. 

9.099/95.Expeça-se carta precatória com a finalidade de citar e intimar o 

acusado M. G. M. AGROFLORESTAL, por si e pela pessoa jurídica 

INDÚSTRIA E EXPORTADORA LTDA e GILBERTO ANTÔNIO CEZIMBRA. 

Faça constar na missiva que o acusado deverá comparecer à audiência 

acompanhado de advogado e com suas testemunhas, ou apresentar 

requerimento para intimação, no mínimo 05 (cinco) dias antes de sua 

realização (art. 78, §1º, da Lei n. 9.099/95).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40160 Nr: 1596-57.2018.811.0082
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 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Lopes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Felipe Monteiro da Silva 

- OAB:23836, William Marcos Vasconcelos - OAB:MT 11.323

 Vistos.

Em consonância com a cota ministerial de fl. 111, proceda-se a exclusão 

de CLAUDEMIR MARCELO DOS SANTOS – motorista –, do polo passivo 

deste feito, procedendo-se as baixas e alterações necessárias.

Outrossim, DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL de fl. 101 e DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 17 DE MARÇO DE 2020, às 14h30 (art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c 

art. 78 da Lei n. 9.099/95), quando, nos termos do artigo 81, da Lei dos 

Juizados Especiais, será oportunizada a apresentação de resposta à 

acusação. Em seguida, será ou não recebida a denúncia, momento em 

que, sendo possível, proceder-se-á proposta de suspensão condicional 

do processo, conforme dispõe o artigo 89 da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo 

de eventual propositura de transação penal, se cabível.

Expeça-se carta precatória com a finalidade de citar e intimar o réu, 

devendo ser instruída com cópia da presente denúncia e fazer constar 

que o acusado deverá comparecer à audiência acompanhado de 

advogado e com suas testemunhas, ou apresentar requerimento para 

intimação, no mínimo 05 (cinco) dias antes de sua realização (art. 78, §1º, 

da Lei n. 9.099/95).

Registre-se, ainda, que o Oficial de Justiça deverá indagar e certificar se o 

acusado pretende constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe 

defensor, bem como as razões pelas quais não pretende contratar 

defensor (itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5, acrescentados pelo Provimento n. 

30/2008-CGJ).

Caso o denunciado alegue hipossuficiência, nomeio, desde já, o Núcleo de 

Práticas Jurídicas da UNIC para a defesa do réu, devendo a secretaria 

providenciar a intimação da defesa nomeada para comparecer à audiência 

designada.

RETIFIQUE-SE a capa dos autos, bem como os demais registros.

Junte-se aos autos às certidões de praxe, bem como retifiquem-se os 

registros e a capa dos autos.

Dê-se ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Às providências.

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1021427-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICERIO AGUIAR MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021427-89.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LAUDICERIO 

AGUIAR MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR, MARCELO 

ANGELO DE MACEDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 

11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502979-04.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOREIRA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502979-04.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ANTONIO MOREIRA ROSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista 

que o exequente acrescentou juros de 12% a.a. à taxa SELIC, remetam-se 

os autos ao contador judicial para a elaboração do cálculo. Juntado o 

cálculo, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021458-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLENE LAURA KROPIEC (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE JESUS FRANCA OAB - MT25036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021458-12.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ELLENE LAURA 

KROPIEC ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICA DE JESUS FRANCA 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001970-08.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA CASTILHO (REQUERENTE)

LEONTINA DUTRA PLEFFKEN CASTILHO (REQUERENTE)

JULYANA KARYN CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade.Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000894-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR GONCALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021472-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLARIANE RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE JESUS FRANCA OAB - MT25036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021472-93.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:KLARIANE 

RAMOS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICA DE JESUS 

FRANCA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 11:50 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021474-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MOLINA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Daniela Molina Barcellos OAB - MT8591-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021474-63.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIA 

MOLINA DE FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELA 

MOLINA BARCELLOS POLO PASSIVO: Estado de Mato Grosso 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 

12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003437-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AIDA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Trata-se de pedido de liquidação por arbitramento 

relativo à condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias 

oriundas de conversão de cruzeiro real para URV.Trata-se de ação que 

tramitou na vara fazendária e foi redistribuída ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública após certidão de trânsito em julgado da sentença (ID 

20664898). Segundo o estabelecido na Portaria Conjunta n.º 555, de 23 de 

abril de 2019([1]), que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados 

nos processos em decorrência do julgamento do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 85560/2016 (URV), fica vedada a 

remessa dos processos executivos ou em fase de cumprimento de 

sentença ([2]). Ante o exposto, considerando o teor da Portaria Conjunta 

n.º 555, restitua-se os autos à vara fazendária de origem para regular 

prosseguimento da execução de sentença.Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021480-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO OAB - MT22775/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021480-70.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO 

RODRIGO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA DE LIMA 

CANDIDO CAMPOS, AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO POLO 

PASSIVO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1021490-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RODRIGUES PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021490-17.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

RODRIGUES PONTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SERGIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001307-59.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES DE ARAUJO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYNARA VIEIRA GUSMAO OAB - 411.917.901-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EROISA DE MELLO SCHAUSTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 
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Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000970-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE SOARES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-MATO GROSSO SAÚDE (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) .Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte 

reclamada a reembolsar à parte reclamante o valor de R$ 1.190,00 (mil e 

cento e noventa reais) acrescido de juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde 

a citação, e, de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do efetivo 

desembolso, e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza de 

Direito.Joselaine Duarte GonzagaJuíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95.Promova a secretaria a exclusão do ESTADO DE MATO 

GROSSO no cadastro do polo passivo no sistema 

PJe.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de DireitoADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da 

ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o 

pedido do recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou 

Defensor Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) ”. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017372-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/03/2020 Hora: 14:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc.No sistema dos Juizados Especiais de 

Fazenda Pública a realização da audiência de conciliação possibilita o 

exercício da denominada “justiça coexistencial” (acordo com sacrifícios 

recíprocos), cujo objetivo maior é a pacificação social.Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de dispensa da audiência feito na petição 

retro.Aguarde-se audiência já designada.Cite-se e intime-se a parte 

reclamada para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9° da Lei n. 

1 2 . 1 5 3 / 2 0 0 9 . O f e r t a d a  r e s p o s t a ,  à 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022375-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACILENE DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030192-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONISE GARCIA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Oliveira da Silva OAB - MT9395-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIA ROSARIA PARRA MERINO DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISIELI GONCALVES MERINO OAB - MT23076/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Seduc- Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002424-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICK SINAID BICUDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001234-58.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE GRACIETE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS (REQUERIDO)

C A E P E - CENTRO AMAZONICO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN GLEICE DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012261-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUBIA NOGUEIRA GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021124-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DA SILVA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/04/2020 Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória.Designe-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o(s) 

requerido(s) para que traga aos autos documentos que contribuam para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009.Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002860-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 14:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc.Considerando que a parte reclamada 

ainda não foi citada, designe-se nova audiência de conciliação.Cite-se e 

intime-se o Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha 

para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO MANOEL DE SIQUEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON GONCALO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA TEIXEIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001180-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERLAN AREVALO DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013832-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ATHAIDE CELESTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 14:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001312-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORESTES TEODORO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ZUZI ALVES DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001312-81.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ORESTES TEODORO DE 

OLIVEIRA, ZUZI ALVES DA SILVA FILHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. CONVERTE-SE o julgamento em diligência a fim 

determinar a intimação das partes autoras para juntarem aos autos todas 

a folhas de pagamento a partir do mês 05/2018 até a presente data, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001210-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000785-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADMIR GONCALO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019392-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA MARTINS DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT25211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019392-59.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NAYARA MARTINS DE SOUZA 

REQUERIDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LUIZ ANTONIO POSSAS 

DE CARVALHO, INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - 

SELECON Vistos etc. Declara-se a ilegitimidade passiva da Secretaria 

Municipal de Saúde e do respectivo secretario determinando, por 

conseguinte, sua exclusão da lide. Promova a secretaria e retificação do 

polo passivo para a exclusão ora determinada e inclusão do Município de 

Cuiabá, arrolado na petição inicial e não cadastrado no ato da distribuição. 

Trata-se de reclamação na qual a parte autora pleiteia: “Seja suspenso o 

ato impugnado (a não homologação da inscrição da Requerente nas vagas 

reservadas a negros), determinando-se a homologação provisória da 

inscrição da Requerente Nayara Martins de Souza, e sua consequente 

inclusão no processo seletivo de contratos temporários imediatos e 

formação de cadastro de reserva Nº 02/2019 – SMS (Prefeitura de 

Cuiabá), para assim, esta concorrer às vagas reservadas a negros 

(pretos e pardos), para o cargo de assistente social, anotando-se a sua 

condição "sub judice", caso se fizer necessário, e adotando todas as 

medidas administrativas necessárias para a efetivação da medida;” Na 

espécie, oportuno facultar-se a resposta do réu precedendo a análise do 

pedido de liminar, haja vista os efeitos da decisão. NOTIFIQUE-SE o 

requerido para que se manifeste sobre o pedido de tutela de urgência, no 

prazo de 72 horas, sem prejuízo de futura contestação. Decorrido o 

prazo, conclusos para apreciação do pedido de liminar e impulsionamento 

do feito. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001475-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EGLE LIMA FEITOSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026304-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVA MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEDSON RAFAEL DA SILVA OAB - MS19738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 15:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

de urgência.Intime-se a parte autora para apresentar cálculo atualizado 

até a data da distribuição do valor retroativo que pretende receber, 

observando o teto dos juizados especiais fazendários ( Lei 12.153/09), 

sob pena de extinção.Após apresentação do cálculo, que fica desde logo 

recebido, designe-se audiência de conciliação e cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009.Não apresentada a emenda, conclusos para 

extinção.Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013912-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MEDEIROS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 15:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502569-43.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GONCALINA PEDROSA DE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RUA 

MIRANDA REIS, 441, TELEFONE: (65) 3313-9800, POÇÃO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78015-640 MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

0502569-43.2014.8.11.0001 Valor da causa: POLO ATIVO: Nome: JOANA 

GONCALINA PEDROSA DE CASTILHO Endereço: R TEJO, 300, NOVO 

TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-320 POLO PASSIVO: Nome: Cuiaba 

Prefeitura Municipal Endereço: R VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 524, - 

DE 639/640 AO FIM, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-470 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESTINATÁRIO (S): - 

Nome: JOANA GONCALINA PEDROSA DE CASTILHO Endereço: R TEJO, 

300, NOVO TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-320 FINALIDADE: 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

10 (dez) dias. Cuiabá, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACI SATURNINA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000623-03.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NEURACI SATURNINA DOS 

ANJOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da 

sentença condenatória de obrigação de pagar. Cálculos apresentados nos 

moldes do art. 534, CPC. Intime-se o executado para, querendo, impugnar 

a execução no prazo de 30 dias (art. 535 do CPC). Apresentada 

impugnação, intime-se o exequente para responder, no prazo de 15 dias. 

Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019126-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 15:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc.Extrai-se da petição inicial, no que se 

refere aos pedidos, a inexistência de pedido de tutela 

provisória.Designe-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002982-57.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELEINAIR CARVALHO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002982-57.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ELEINAIR CARVALHO RIBEIRO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de pagar. Cálculos apresentados nos moldes 

do art. 534, CPC. Intimem-se os executados para, querendo, impugnarem a 

execução no prazo de 30 dias (art. 535 do CPC). Apresentada 

impugnação, intime-se o exequente para responder, no prazo de 15 dias. 

Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002555-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANA NETA CAMPOS SANTOS DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002555-60.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CASSIANA NETA CAMPOS 

SANTOS DAMACENO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento da sentença condenatória de obrigação de pagar. Cálculos 

apresentados nos moldes do art. 534, CPC. Intimem-se os executados 

para, querendo, impugnarem a execução no prazo de 30 dias (art. 535 do 

CPC). Apresentada impugnação, intime-se o exequente para responder, 

no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026577-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE BARBOSA CARRIJO AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001600-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR GOMES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001600-92.2019.8.11.0001. REQUERENTE: ADEMIR GOMES DE MOURA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. A parte reclamada, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, opôs embargos de declaração com a finalidade de 

modificar a sentença de id. 26325666. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para oferecer 

resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do julgado. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM 

EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001915-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH DOROTEIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WALQUIRIA AUXILIADORA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001915-23.2019.8.11.0001. REQUERENTE: JUDITH DOROTEIA DE 

OLIVEIRA, WALQUIRIA AUXILIADORA OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ Vistos, etc. A parte reclamada, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, opôs 

embargos de declaração com a finalidade de modificar a sentença de id. 

21858921. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a 

intimação da parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando 

há pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA 

DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 
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o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL VILELA DE CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000719-18.2019.8.11.0001. INTERESSADO: SINVAL VILELA DE 

CARVALHO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. A parte reclamante, 

SINVAL VILELA DE CARVALHO, opôs embargos de declaração com a 

finalidade de modificar a sentença de id. 20448962. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para 

oferecer resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do 

julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, 

COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA 

PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da 

contraparte; sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 

778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 

23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para anular o acórdão de fls. 

234-240 e determinar que seja intimada a ora recorrente para impugnar os 

Embargos de Declaração opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / 

SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão 

Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data 

da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). Considerando os efeitos 

infringentes pleiteados pelo embargante intime-se o embargado para, 

querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo de 5 dias. Após 

conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002554-75.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS EDUARDO DA SILVA SENA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002554-75.2018.8.11.0001 INTERESSADO: JESUS EDUARDO DA SILVA 

SENA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da 

sentença condenatória de obrigação de pagar. Cálculos apresentados nos 

moldes do art. 534, CPC. Intime-se o executado para, querendo, impugnar 

a execução no prazo de 30 dias (art. 535 do CPC). Apresentada 

impugnação, intime-se o exequente para responder, no prazo de 15 dias. 

Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001836-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ROSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001255-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEGENIVAN ALMEIDA BRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001248-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ALVES JUVENAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001241-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ACELINO DE BRITO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013163-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JANNYKELLY SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013163-83.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIA JANNYKELLY 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

HOMOLOGA-SE o pedido de desistência do recurso inominado interposto 

no Id. 27575998. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, intimem-se as 

partes para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1001962-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002004-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTROGILDA MARIA JACINTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000443-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA TIMOTIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001675-68.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS SCHIMOLLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001675-68.2018.8.11.0001 REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

SCHIMOLLER REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se que foi apresentada nota fiscal de 

acordo com a decisão de bloqueio. Intime-se o ente público para que se 

manifeste acerca da prestação de contas referente a nota fiscal 

apresentada no id. 21510259, nos moldes da decisão de ID 19485840. 

Cumpra-se. Após, conclusos para sentença. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036113-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE FAUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001853-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002992-04.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE NEUMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018241-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA APARECIDA PEDRANGELO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 15:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória de urgência. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o 

requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009.Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001901-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUARINA ANTONIA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)
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FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001940-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000862-41.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO ALVES NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006017-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANILDE TEIXEIRA DE QUEIROZ (INTERESSADO)

MIRNA MILTRID KOPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA LOUISE GALDINO CANDIDO OAB - DF28404 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1006017-65.2019.8.11.0041 INTERESSADO: SILVANILDE TEIXEIRA DE 

QUEIROZ, MIRNA MILTRID KOPP REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. As requerentes expressam seu desinteresse na audiência de 

conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato processual 

estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e estabelece o 

termo da contestação, razão pela qual só pode ser dispensada em 

hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se visualiza no 

presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa da 

audiência. Aguarde-se em secretaria até a realização da audiência de 

conciliação. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001187-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BARBOSA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001740-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELISA GUIMARAES SEBBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011730-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001254-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COG CENTRO DE OBSTETRICIA E GINECOLOGIA DE CUIABA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001254-44.2019.8.11.0001 REQUERENTE: COG CENTRO DE 

OBSTETRICIA E GINECOLOGIA DE CUIABA LTDA - ME REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

TUTELA DE URGÊNCIA na qual a parte autora postula: “... a antecipação 

da tutela jurisdicional para DETERMINAR a suspensão da exigibilidade dos 

créditos tributários referentes a TACIN e ao FUNDESTEC lançados pelo 

REQUERIDO contra a REQUERENTE, sobretudo aqueles inscritos na 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 20172613.” A Resolução n° 023/2013/TP 

autorizou a instalação de uma Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos de seu art. 

2°, a competência para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A instalação da referida 

vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento 

n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo 

dia. Neste sentido, em se tratando de demanda própria a discussão de 

matéria relativa à suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação 

parcial de crédito descrito em certidão de dívida ativa e/ou seus efeitos, 

firmou-se a competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça 

possui os seguintes precedentes: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 
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Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016).g.n. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – 

CDA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR 

AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO 

CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS 

ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. 

RECURSO PROVIDO. “A conexão (art. 103 do CPC) constitui uma regra de 

modificação da competência, fazendo com que as causas conexas sejam 

reunidas para obter julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões 

conflitantes.” (Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – 

Ministra Nancy Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 

– Segunda Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA 

CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 

COMARCA CAPITAL - Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de 

Julgamento:28-07-2015). Do teor da jurisprudência supra colacionada, 

extrai-se que este juízo não possui competência para julgar as ações 

relativas a débitos fiscais inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial 

da Fazenda Pública não é a vara competente para conhecer da presente 

ação, de acordo com a Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência 

da Vara Especializada de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a 

incompetência de natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 

64,§ 1º, CPC), impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e 

declara-se, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da 

matéria e determina-se a remessa do presente feito para a Vara 

Especializada de Execução Fiscal com as anotações de praxe. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005165-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA PRAEIRO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Intime-se a parte autora para juntar o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao deduzido em juízo e a 

respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção da ação por ausência de interesse de 

agir.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018866-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDVAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 15:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049350-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 16:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009.Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019303-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA CRISTINA ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))
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Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 16:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc.Extrai-se da petição inicial a 

inexistência de pedido de tutela provisória.Designe-se audiência de 

conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009.Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019023-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DESIDERIO CUTIARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA RISQUES OAB - MT18316-O (ADVOGADO(A))

SARAH EUSTAQUIO DE CARVALHO MOTA OAB - MT22559-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Recebe-se a emenda à petição inicial. Inclua a 

secretaria o Município de Cuiabá no polo passivo.Indefere-se o pedido de 

reconsideração pelos mesmos fundamentos descritos na decisão que 

indeferiu a tutela de urgência.Indefere-se a pretensão de inversão de 

ônus da prova porque descabida em face da Fazenda Pública, haja vista 

que não há qualquer dificuldade de se requerer junto aos órgãos 

administrativos próprios a cópia do processo de imposição de penalidade, 

não se tratando, portanto, de prova impossível de ser produzida pelo 

interessado. Por fim, considerando que, em razão da conclusão para o 

recebimento da emenda, restou frustrada a sessão conciliatória já 

designada, dispensa-se sua renovação.Cite(m)-se o(s) requerido(s), com 

as advertências legais, especialmente para apresentar (em) a 

documentação de que disponha(m) para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009, e querendo contestar no prazo de 

30 dias.Em seguida intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no 

prazo de 15 dias.Após, conclusos para a sentença.Intime-se.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013690-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ADRIANA DA COSTA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa 

da audiência e aguarde-se em secretaria até a realização da audiência de 

conciliação.Intime-se a parte autora para juntar o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013693-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SODRE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 16:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa 

da audiência e aguarde-se em secretaria até a realização da audiência de 

conciliação.Intime-se a parte autora para juntar o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013694-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEVALDO PEREIRA FACAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 16:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa 

da audiência e aguarde-se em secretaria até a realização da audiência de 

conciliação.Intime-se a parte autora para juntar o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021374-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE GUARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

COORDENADOR GERAL DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021374-11.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELENICE GUARIM REQUERIDO: 

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO, COORDENADOR GERAL DE 

FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ-MT Vistos, etc. Considerando a decisão 

proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu 

que serão julgados como repetitivos três recursos sobre o tema tratados 

nos presentes autos, quais sejam: REsp 1.692.023[1], REsp 1.699.851[2] e 

o EREsp 1.163.020, bem como determinou a suspensão, em todo o 

território nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que 

versem sobre a questão determino, em cumprimento à decisão proferida 

no Tribunal Superior, que se aguarde em Secretaria até a comunicação 

acerca da modificação da ordem determinada por aquela Corte. 

Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos por força de 

decisão proferida por Tribunal Superior. Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1] ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.692.023-MT (2017/0170364-8) – 

Min. Herman Benjamin; [2] CERTIDÃO Certifico que a egrégia PRIMEIRA 

SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão virtual com 

término nesta data, proferiu a seguinte decisão: A PRIMEIRA SEÇÃO, por 

maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 

257-C), suspendendo a tramitação de processos em todo território 

nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais, conforme 

proposta do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Sr. Ministro Relator os 

Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, 

Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Francisco Falcão. Quanta à afetação do 

processo, divergiram os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e 

Regina Helena Costa.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019439-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME RENATO HERNANDES POLIMENI LOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL BETLEY TACCOLA HERNANDES LOS OAB - MS10792 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1019439-33.2019.8.11.0001 INTERESSADO: GUILHERME RENATO 

HERNANDES POLIMENI LOS REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de nulidade de 

ato administrativo que promove GUILHERME RENATO HERNANDES 

POLIMENI LÓS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual postula 

decisão provisória que determine a suspensão da decisão de 

homologação do resultado final do concurso para o cargo de delegado de 

polícia. Em síntese, diz que foi aprovado no certame para formação de 

cadastro de reserva para o cargo de delegado de polícia substituto e teve 

classificação final prejudicada em razão de que não foi considerado tempo 

de serviço prestado ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul. 

O erro teria ocorrido na fase de avaliação de títulos, a qual, segundo 

afirma o autor é de responsabilidade do CEBRASPE. O requerente não 

trouxe aos autos o edital do certame, contudo, consulta via web[1] ao 

portal Cespe/UNB evidencia que o EDITAL Nº 1 – PJC/MT, DE 16 DE 

MARÇO DE 2017 prevê no item 1.2, II, b que a fase questionada foi 

atribuída à contratada. Assim, se a contestação envolve fase sob a 

execução da banca executora evidencia-se hipótese de litisconsórcio 

passivo necessário. De igual forma, se a pretensão envolve a 

reclassificação, todos os demais candidatos que terão a esfera de 

interesses atingidos devem integrar o polo, sob pela de nulidade. Assim 

todos os candidatos melhor classificados que o autor até aposição que 

pretende ocupar devem integrar a lide, como litisconsortes passivos 

necessários. Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 dias, para incluir no polo passivo a banca 

executora do certame e demais litisconsortes, formule os requerimentos 

que entender pertinentes e requeira a respectiva citação, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e  S i l v a  J u í z a  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

http://www.cespe.unb.br/concursos/PJC_MT_17_DELEGADO/arquivos/ED

_1_2017_PJC_MT_17_DELEGADO_ABT.PDF ( acesso 17/12/2019 – 

17h43)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047404-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MHAYANNE ESCOBAR BUENO BELTRAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1047404-60.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MHAYANNE ESCOBAR BUENO 

BELTRAO RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de reclamação 

na qual a parte autora postula nomeação e posse em cargo público. O 

artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação. A posse precária enseja contraprestação o que 

inviabiliza a tutela ante a vedação descrita no § 2º[1], do art. 7º, da Lei 

12.016/09. Não é hipótese de reserva de vaga posto que nessa fase 

preambular, que precede a resposta do réu, ainda não é possível 

comprovar o direito subjetivo violado haja vista que não se conhece os 

motivos que a administração possui para manter a suposta vacância, 

dentre eles inclusive pode se ter limitações afetas à lei de 

responsabilidade fiscal. Assim, em prestígio ao interesse público, deve-se, 

no mínimo, facultar o contraditório. Considera-se ainda a trabalhosa 

reversibilidade da decisão diante do teor da decisão do Supremo Tribunal 

Federal no RE 608482 / RN - RIO GRANDE DO NORTE ao qual foi atribuído 

repercussão geral. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de 

urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] § 2º Não será concedida 

medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, 

a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001213-77.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

CUSTODIO REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão, 

razão pela qual não preenche os pressupostos de admissibilidade. É 

cediço, pois, que cabe recurso inominado somente contra sentença no 

âmbito dos Juizados Especiais, na conformidade do art. 41, caput, da Lei 

n. 9.099/95, in verbis: “Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória 

de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”. 
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Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do recurso inominado. Dê-se 

prosseguimento ao feito, cumprindo a decisão de ID 20355179. Intimem-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012183-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO RODRIGUES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1012183-39.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RONALDO RODRIGUES 

NOGUEIRA REQUERIDO: PREFEITURA DE CUIABA Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação com pedido de suspensão de débito inscrito em divida ativa e 

protesto. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao 

referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a competência para “processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa”. A instalação da referida vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme 

fixado no art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de 

demanda própria a discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, 

desconstituição ou contestação parcial de crédito descrito em certidão de 

dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito do 

tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os seguintes precedentes: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA 

CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – JUÍZO COMPETENTE PARA 

APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 800 DO CPC/1973 – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. A 

ação cautelar de caução, que visa obtenção da certidão prevista do art. 

206 do CTN, deve ser processada no Juízo competente para a apreciação 

da execução fiscal, uma vez que guardam relação de acessoriedade. (CC 

25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO 

DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito 

está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito 

julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016).g.n. 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – CDA – DECLARADA 

A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – 

LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO 

DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA 

– SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO 

GROSSO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

TRAMITAÇÃO DOS AUTOS ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO 

ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. “A conexão 

(art. 103 do CPC) constitui uma regra de modificação da competência, 

fazendo com que as causas conexas sejam reunidas para obter 

julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes.” 

(Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – Ministra Nancy 

Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 – Segunda 

Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA CÂMARA CÍVEL 

– APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA CAPITAL - 

Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de Julgamento:28-07-2015). Do 

teor da jurisprudência supra colacionada, extrai-se que este juízo não 

possui competência para julgar as ações relativas a débitos fiscais 

inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial da Fazenda Pública não 

é a vara competente para conhecer da presente ação, de acordo com a 

Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência da Vara Especializada 

de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a incompetência de 

natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), 

impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e 

determina-se a remessa do presente feito para a Vara Especializada de 

Execução Fiscal com as anotações de praxe. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERRACIN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000882-32.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARCELO FERRACIN DA 

SILVA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos, 

etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor 

de não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo 

do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001922-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO PAELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001922-15.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO RICARDO PAELO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 
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tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001390-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO CAMARGO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001390-41.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCO AURELIO CAMARGO 

GOMES REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001693-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLER MARCUS PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001693-55.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WELLER MARCUS PINHEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FERNANDES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001231-98.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JEAN FERNANDES CAMARGO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001969-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001969-86.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GERMANO SILVA GOMES 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001946-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE JANAINA DE JESUS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001946-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALINE JANAINA DE JESUS 

ALMEIDA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001580-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZO BOTELHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001580-04.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ODILZO BOTELHO JUNIOR 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016884-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016884-25.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ROSANGELA RODRIGUES DE 

MORAES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública 

integrante da categoria dos profissionais da Polícia Judiciária Civil, postula 

a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Citado, o reclamado não apresentou defesa. Contudo, não são 

aplicados os efeitos da revelia, diante da indisponibilidade do interesse 

público, consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do CPC. Indefere-se 

o pedido de declaração de incompetência deste juizado, eis que o valor 

atribuído à causa (R$ 37.051,87) na data do protocolo (08/10/2016) não 

extrapolou o teto de 60 salários mínimos vigente à época. Fundamento e 

decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, a autora, 

servidora pública profissional integrante da Polícia Judiciária Civil do 

Estado de Mato Grosso, teve a carreira reestruturada em 2004, com a 

publicação da Lei Complementar nº 155/2004. A ação foi proposta no ano 

de 2016. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto – STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o 

entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os 

servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que 

entre a vigência da Lei Complementar nº 155/2004 e o ajuizamento da 

presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, RECONHECE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral e EXTINGUIR o processo 

na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006141-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PAVAN NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006141-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALBERTO PAVAN NETO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ação de 

obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito c/c tutela de 

urgência inaudita altera pars para fazer cessar descontos previdenciários 

ilegais” proposta por ALBERTO PAVAN NETO em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno, 

insalubridade e cargo em comissão, bem como a restituição dos valores 

descontados em dobro no importe de R$ 8.188,77 (oito mil, cento e oitenta 

e oito reais e setenta e sete centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para julgamento 

antecipado (art. 355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma à partir de 1º/1/2015. Em síntese, o requerente assevera que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno, insalubridade e cargo 

em comissão. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a 

tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. No que tange ao 

pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, uma 

vez que a relação tributária não é relação de consumo, conforme 

assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em 

restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno, insalubridade e cargo em comissão (Tema 

163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

restituir a parte autora a soma dos valores descontados a título de 
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contribuição previdenciária sobre adicional noturno, insalubridade e cargo 

de comissão, a partir de 10/2015 até o efetivo cumprimento da liminar, 

mediante comprovação, a ser acrescido de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição 

previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006224-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSULENO SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006224-87.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GEOSULENO SILVA MOREIRA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ação de 

obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito c/c tutela de 

urgência inaudita altera pars para fazer cessar descontos previdenciários 

ilegais” proposta por GEOSULENO SILVA MOREIRA em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e 

de insalubridade, bem como a restituição dos valores descontados em 

dobro no importe de R$ 6.392,96. Citado, o requerido apresentou 

contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para julgamento 

antecipado (art. 355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MTPREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma à partir de 1º/1/2015. Sobre o pedido de justiça gratuita, 

consigna-se que o sistema dos juizados especiais o processo é gratuito 

na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento/indeferimento de gratuidade no momento da interposição de 

recurso inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a 

possibilidade de imposição de condenação em custas e honorários, o que 

não é o caso dos autos. Em síntese, o requerente assevera que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. No que tange ao pedido de 

pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, uma vez que a 

relação tributária não é relação de consumo, conforme assentada na 

jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em restituição dobrada 

como pretende a parte demandante. Quanto à atualização, após o advento 

da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral 

de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar 

e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre os 

adicionais noturno e de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte autora a soma 

dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre os 

adicionais noturno e de insalubridade, a partir de 01/2015 até o efetivo 

cumprimento da liminar, mediante comprovação, ambas importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos juizados especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000536-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000536-47.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por LUISA FORTE STUCHI em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, objetivando o recebimento dos honorários periciais fixados 

no processo nº 24950-42.2015.811.0042 - Código: 419586, em trâmite na 

2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá–MT, no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Citado, o executado não se manifestou. Passa-se à apreciação. 

Indefere-se o pedido de atualização monetária tendo em vista que os 

autos serão encaminhados ao DAP, consoante o disposto no Provimento 

11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Por disposição legal não incide condenação em 

custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as 

certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do 

disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de 

origem da certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000530-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000530-40.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por LUISA FORTE STUCHI em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, objetivando o recebimento dos honorários periciais fixados 

no processo nº 12229-92.2014.811.0042 - Código: 425839, em trâmite na 

2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá–MT, no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Citado, o executado não se manifestou. Passa-se à apreciação. 

Indefere-se o pedido de atualização monetária tendo em vista que os 

autos serão encaminhados ao DAP, consoante o disposto no Provimento 

11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Por disposição legal não incide condenação em 

custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a 

certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do 

disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de 

origem da certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000533-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000533-92.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por LUISA FORTE STUCHI em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, objetivando o recebimento dos honorários periciais fixados 

no processo nº 20826-16.2015.811.0042 - Código: 415737, em trâmite na 

2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá–MT, no valor de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais). Citado, o executado não se manifestou. Passa-se 

à apreciação. Indefere-se o pedido de atualização monetária tendo em 

vista que os autos serão encaminhados ao DAP, consoante o disposto no 

Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Por disposição legal não 

incide condenação em custas e honorários. Submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Brunna 

Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente 

para que apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que 

deverá retê-la para fins do disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000531-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000531-25.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por LUISA FORTE STUCHI em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, objetivando o recebimento dos honorários periciais fixados 

no processo nº 14344-62.2009.811.0042 - Código: 147461, em trâmite na 

2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá–MT, no valor de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais). Citado, o executado não se manifestou. Passa-se 

à apreciação. Indefere-se o pedido de atualização monetária tendo em 

vista que os autos serão encaminhados ao DAP, consoante o disposto no 

Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor de R$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais). Por disposição legal não 

incide condenação em custas e honorários. Submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Brunna 

Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente 

para que apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que 

deverá retê-la para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000516-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000516-56.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por LUISA FORTE STUCHI em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, objetivando o recebimento dos honorários periciais fixados 

no processo nº 729-52.2014.811.0002 - Código: 389718, em trâmite na 2ª 

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá–MT, no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil). Citado, o executado não se manifestou. Passa-se à apreciação. 

Indefere-se o pedido de atualização monetária tendo em vista que os 

autos serão encaminhados ao DAP, consoante o disposto no Provimento 

11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Por disposição legal não incide condenação em 

custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a 

certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do 

disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de 

origem da certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000575-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000575-44.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução 

de título extrajudicial proposta por ALINE DE ALCANTARA MAGNANI 

BEZERRA em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o 

recebimento dos honorários periciais fixados no Processo n. 

2681-19.2009.811.0042 - Código: 135591, em trâmite na 2ª Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá–MT, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais). Citado, o executado não se manifestou. Passa-se à apreciação. 

Indefere-se o pedido de atualização monetária tendo em vista que os 

autos serão encaminhados ao DAP, consoante o disposto no Provimento 

11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da 

MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Brunna Neves Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la 

para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000576-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000576-29.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução 

de título extrajudicial proposta por ALINE DE ALCANTARA MAGNANI 

BEZERRA em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o 

recebimento dos honorários periciais fixados no Processo n. 

3880-37.2013.811.0042 - Código: 343770, em trâmite na 2ª Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá–MT, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Citado, o executado não se manifestou. Passa-se à apreciação. 

Indefere-se o pedido de atualização monetária tendo em vista que os 

autos serão encaminhados ao DAP, consoante o disposto no Provimento 

11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Por disposição legal não incide condenação em 

custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a 

certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do 

disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo 

de origem da certidão de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000723-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DOMINGOS MARQUES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000723-55.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BENEDITO DOMINGOS 

MARQUES RODRIGUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme 

artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por BENEDITO DOMINGOS 

MARQUES RODRIGUES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

aduzindo, em síntese, que foi convocado para integrar a Guarda 

Patrimonial no período de 2010 a 2017, por isso entende fazer jus a 

licença-prêmio na quantia atualizada de R$ 9.158,54. Citado, o requerido 

não compareceu na audiência de conciliação e não apresentou defesa. 

Decido. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação e a ausência de contestação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. É inconteste que compete a legislação estadual 

estabelecer as condições de transferência do militar para a inatividade 

(STF, RE 495341 AgR / MS, Min. Ellen Gracie, DJe 01/10/2010). A 

convocação do militar transferido para a inatividade para integrar a 

Guarda Patrimonial é disposta pela Lei Complementar 279/2007, nestes 

termos: “Art. 2º Os militares convocados atuarão: (Nova redação dada 

pela LC 478/12) I - nas atividades desenvolvidas pelos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, pelo Tribunal de Contas, Ministério 

Público e Defensoria Pública e em Órgãos Federais onde se faça 

necessária a presença de militares, no último caso, mediante convênio, 

termo de cooperação, ou outro instrumento legal eficaz; II - em atividades 

administrativas de natureza estritamente militar; III - nas atividades 

realizadas no call center do CIOSP; IV - em outras atividades previstas em 

lei. Art. 3º A convocação deverá ser renovada a cada 02 (dois) anos, 

desde que o militar preencha os requisitos previstos em lei. (Redação 

dada pela LC 478/2012). Art. 4º A título de gratificação, enquanto durar a 

convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão 

acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2º Tenente, 

quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, 

quando Praça. (Nova redação dada pela LC 394/10) § 1º Sobre o 

acréscimo de que trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição 

previdenciária. § 2º A gratificação de que trata este artigo não será 

incorporada aos proventos de inatividade do militar, por ocasião do 

cessamento do prazo de convocação. Art. 5º A gratificação de que trata 

o Art. 4º desta lei complementar será custeada pelos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público e 

pela Defensoria Pública, ou pelo Órgão Federal onde o militar da reserva 

estiver desempenhando suas atividades. (Nova redação dada pela LC 

478/12) Parágrafo único. Fica vedado o recebimento, por parte dos 

militares ativos ou inativos, de qualquer outro acréscimo remuneratório 

decorrente das atividades previstas nesta lei complementar”. Vê-se que 

se trata de relação com especificidades próprias, sem que haja a 

incidência de contribuição previdenciária e prejuízo dos proventos 

recebidos, estabelecendo um regime jurídico diferenciado pela sua 

natureza. Infere-se do instrumento legal competente para o assunto que o 

militar convocado terá direito ao recebimento tão somente de uma 

gratificação, vedado qualquer outro acréscimo remuneratório, sendo 

importante destacar que se trata de militares na inatividade que continuam 

a receber seus proventos, de forma que a convocação para o serviço 

voluntário (como a LC 279 denomina) autoriza apenas o pagamento da 

gratificação. Tanto é que a redação original da lei previa que o acréscimo 

de 50% era sobre os proventos do militar, sendo alterado posteriormente 

para o subsídio do 2º Tenente, quando Oficial, ou do maior subsídio do 

soldado. Não obstante a isso, permaneceu a natureza jurídica da verba 

(gratificação), em especial a impossibilidade de incorporação aos 

proventos da inatividade. Assim, não prospera o pedido de licença-prêmio 

porque a convocação em questão tem tempo determinado, podendo ser 

renovada ou não (faculdade, não obrigatoriedade), sendo que a regra da 

licença-prêmio é gozo e não sua conversão em pecúnia. Nesse sentido é 

a legislação do Estado (LC 555/2014 – Estatuto dos Militares): "Art. 97 

Após cada quinquênio de efetivo exercício das funções militares e/ou de 

natureza militar, o militar estadual fará jus a 03 (três) meses de licença, a 

título de prêmio, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua 
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conversão em espécie parcial ou total, por opção do militar e conveniência 

da administração. § 1º A licença-prêmio é concedida pelos respectivos 

Comandantes-Gerais contando o tempo de serviço desde seu ingresso 

nas Instituições Militares Estaduais. § 2º O período da licença-prêmio não 

interrompe a contagem de tempo de efetivo serviço. § 3º O gozo da 

licença-prêmio tem a duração de 90 (noventa) dias, a serem gozados de 

uma só vez, podendo o período ser parcelado em frações de 30 (trinta) 

dias, por solicitação do interessado. § 4º Uma vez concedido o gozo da 

licença-prêmio, o militar deverá ser exonerado da função de confiança. § 

5º O número de militares estaduais em gozo simultâneo de licença-prêmio 

não poderá comprometer a eficiência da Unidade Militar. § 6º Ao militar 

transferido para a inatividade será assegurado o recebimento de abono 

pecuniário, relativo aos períodos de licenças-prêmios não gozadas 

quando em atividade, mediante requerimento." No mesmo sentido dispunha 

a Lei Complementar 231/2005, antigo Estatuto dos Militares. Portanto, o 

conceito e requisitos da licença-prêmio não se adequam ao contexto dos 

autos. Frente ao exposto e por tudo que dos autos consta, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial; e, por corolário, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003937-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003937-54.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JUAREZ VIANA DE OLIVEIRA 

JUNIOR REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ação de 

obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito c/c tutela de 

urgência inaudita altera pars para fazer cessar descontos previdenciários 

ilegais” proposta por JUAREZ VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR em desfavor 

do requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os 

adicionais noturno e de insalubridade, bem como a restituição dos valores 

descontados em dobro no importe de R$ 7.812,06. Citado, o requerido 

apresentou contestação. Processo apto para julgamento antecipado (art. 

355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que 

o MTPREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, 

legítima para responder por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária a partir da vigência da referida norma à partir de 1º/1/2015. 

Sobre o pedido de justiça gratuita, consigna-se que o sistema dos juizados 

especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há 

interesse para o requerimento/indeferimento de gratuidade no momento da 

interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o processo 

apresenta a possibilidade de imposição de condenação em custas e 

honorários, o que não é o caso dos autos. Em síntese, o requerente 

assevera que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, 

com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre os 

adicionais noturno e de insalubridade. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, desnecessária 

maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é relação de 

consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não havendo 

que se falar em restituição dobrada como pretende a parte demandante. 

Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do 

pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário 

ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 

do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e 

de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o requerido, MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV a restituir a parte autora a soma dos 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre os 

adicionais noturno e de insalubridade, a partir de 01/2015 até o efetivo 

cumprimento da liminar, mediante comprovação, ambas importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos juizados especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003884-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MACHADO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003884-73.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NELSON MACHADO COSTA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ação de 

obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito c/c tutela de 

urgência inaudita altera pars para fazer cessar descontos previdenciários 

ilegais” proposta por NELSON MACHADO COSTA em desfavor do 

requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o 

adicional noturno, bem como a restituição dos valores descontados em 

dobro o importe de R$ 4.792,06. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do 

CPC). A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o 

MTPREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima 

para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a 

partir da vigência da referida norma à partir de 1º/1/2015. Sobre o pedido 

de justiça gratuita, consigna-se que o sistema dos juizados especiais o 

processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento/indeferimento de gratuidade no momento da interposição de 

recurso inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a 
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possibilidade de imposição de condenação em custas e honorários, o que 

não é o caso dos autos. Em síntese, o requerente assevera que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre o adicional noturno. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. No que tange ao pedido de pagamento em 

dobro, desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação 

tributária não é relação de consumo, conforme assentada na 

jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em restituição dobrada 

como pretende a parte demandante. Quanto à atualização, após o advento 

da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral 

de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar 

e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional 

noturno (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

– MT PREV a restituir a parte autora a soma dos valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, a partir de 

08/2015 até o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, 

importância que será acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, 

desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito 

em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011935-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CRISTINA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011935-73.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SIMONE CRISTINA DIAS DA 

SILVA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ação de 

obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito c/c tutela de 

urgência inaudita altera pars para fazer cessar descontos previdenciários 

ilegais” proposta por SIMONE CRISTINA DIAS DA SILVA em desfavor do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e 

de insalubridade, bem como a restituição dos valores descontados em 

dobro o importe de R$ 6.048,32. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do 

CPC). A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o 

MTPREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima 

para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a 

partir da vigência da referida norma à partir de 1º/1/2015. Sobre o pedido 

de justiça gratuita, consigna-se que o sistema dos juizados especiais o 

processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento/indeferimento de gratuidade no momento da interposição de 

recurso inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a 

possibilidade de imposição de condenação em custas e honorários, o que 

não é o caso dos autos. Em síntese, a requerente assevera que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. No tocante a 

necessidade da negativa administrativa, cabe esclarecer que a parte 

autora demonstrou de forma inequívoca que o requerido se opõe a cessar 

os descontos indevidos. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre os adicionais noturno e de insalubridade. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, 

desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é 

relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não 

havendo que se falar em restituição dobrada como pretende a parte 

demandante. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade 

(Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir a parte autora a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade, 

a partir de 01/2015 até o efetivo cumprimento da liminar, mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição 

previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003477-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003477-67.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SELMA BARBOSA DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “ação de obrigação de não fazer cumulada com repetição de 
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indébito c/c tutela de urgência inaudita altera pars” proposta por SELMA 

BARBOSA DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e 

de insalubridade, bem como a restituição em dobro dos valores 

descontados no importe de R$ 8.678,30. Citados, os requeridos 

apresentaram contestação. Processo apto para julgamento antecipado 

(art. 355, I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO A jurisprudência é no sentido de que 

não incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato 

sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º do 

Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2]. Ultrapassado o 

prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às 

parcelas anteriores a 08/2014, haja vista que a ação foi distribuída no dia 

19/08/2019. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral 

referente ao período anterior a 08/2014. II - MÉRITO No sistema dos 

juizados especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, 

só há interesse para o requerimento/indeferimento de gratuidade no 

momento da interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o 

processo apresenta a possibilidade de imposição de condenação em 

custas e honorários, o que não é o caso dos autos. A Lei Complementar 

nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica 

com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, o requerente assevera que 

está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade. 

Extrai-se do demonstrativo de cálculo a existência de impropriedade em 

relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam ter sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença, com exclusão dos meses 06/2014 e 07/2014, pois, em que 

pese terem sido quitadas no mês 09/2014, estão prescritas. No que tange 

ao pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, 

uma vez que a relação tributária não é relação de consumo, conforme 

assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em 

restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade 

(Tema 163[3] /STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir 

a parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade nos meses 

de 11 e 12/2014; e à autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV 

a soma dos descontos de mesma natureza a partir de 01/2015 até o 

efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, ambas 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 1º - 

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA Nº 85: 

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

Como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação. [3] RE 593.068/STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003349-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI JOSE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003349-47.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDINEI JOSE FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ação de 

obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito c/c tutela de 

urgência inaudita altera pars para fazer cessar descontos previdenciários 

ilegais” proposta por EDINEI JOSÉ FEREIRA DOS SANTOS em desfavor do 

requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os 

adicionais noturno e de insalubridade, bem como a restituição dos valores 

descontados em dobro do importe de R$ 8.470,08. Citado, o requerido 

apresentou contestação. Processo apto para julgamento antecipado (art. 

355, I, do CPC). No sistema dos juizados especiais o processo é gratuito 

na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento/indeferimento de gratuidade no momento da interposição de 

recurso inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a 

possibilidade de imposição de condenação em custas e honorários, o que 

não é o caso dos autos. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MTPREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma à partir 

de 1º/1/2015. Em síntese, o requerente assevera que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade. Assim, 

porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo 

STF, faz jus à restituição dos valores. No que tange ao pedido de 

pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, uma vez que a 

relação tributária não é relação de consumo, conforme assentada na 

jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em restituição dobrada 

como pretende a parte demandante. Quanto à atualização, após o advento 

da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral 

de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar 

e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre os 

adicionais noturno e de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o 
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MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte autora a soma 

dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre os 

adicionais noturno e de insalubridade, a partir de 01/2015 até o efetivo 

cumprimento da liminar, mediante comprovação, ambas importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos juizados especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011716-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VITOR DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011716-60.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ VITOR DA SILVA NETO 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “ação de obrigação de não fazer c/c pedido de 

repetição de indébito c/c pedido de antecipação de tutela inaudita altera 

pars” proposta por LUIZ VITOR DA SILVA NETO em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando 

a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o 

adicional noturno, bem como a restituição dos valores descontados em 

dobro no importe de R$ 1.878,14 (um mil, oitocentos e setenta e oito reais 

e quatorze centavos). Citados, os requeridos apresentaram contestação. 

Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). No sistema 

dos juizados especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa 

forma, só há interesse para o requerimento/indeferimento de gratuidade no 

momento da interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o 

processo apresenta a possibilidade de imposição de condenação em 

custas e honorários, o que não é o caso dos autos. A Lei Complementar 

nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica 

com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, o requerente assevera que 

está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, e ainda protocolo de 

requerimento administrativo e que até momento não obteve resposta. No 

que tange ao pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores 

digressões, uma vez que a relação tributária não é relação de consumo, 

conforme assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar 

em restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre o adicional noturno (Tema 163[3]/STF); 2) condenar a autarquia 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a soma dos 

descontos de mesma natureza a partir de 03/2016 até a efetiva cessação 

dos descontos, mediante comprovação, acrescido de correção monetária 

pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, 

por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição 

previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010293-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAYNA COUTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010293-65.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JANAYNA COUTO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ação de 

obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e tutela de urgência” 

proposta por JANAYNA COUTO DE OLVEIRA em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de 

"SUBSIDIO COMIS", bem como a restituição dos valores descontados em 

dobro no importe de R$ 9.916,18. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do 

CPC). No sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na primeira 

fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento/indeferimento de 

gratuidade no momento da interposição de recurso inominado, que é a 

fase na qual o processo apresenta a possibilidade de imposição de 

condenação em custas e honorários, o que não é o caso dos autos. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MTPREV é entidade 

autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder 

por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir da 

vigência da referida norma à partir de 1º/1/2015. Em síntese, a requerente 

assevera que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, 

com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). A requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre o 

"SUBSIDIO COMIS". Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se 

do demonstrativo de cálculo a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos da parcela, quando deveriam ter sido utilizados os meses 

descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 968 de 1000



débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. No 

que tange ao pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores 

digressões, uma vez que a relação tributária não é relação de consumo, 

conforme assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar 

em restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre o "SUBSIDIO COMIS" (Tema 163[3] /STF); 2) condenar MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte autora a soma dos 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o 

"SUBSIDIO COMIS", a partir de 02/2015 até a efetiva cessação dos 

descontos, mediante comprovação, acrescido de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Considerando que o processo foi sentenciado, determina-se o 

cancelamento da audiência de conciliação. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição 

previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE BASTIANI DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000561-60.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSIMEIRE BASTIANI DA 

COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “ação de repetição de indébito” proposta por 

ROSIMEIRE BASTIANI DA COSTA RITTER em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando 

a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o 

"SUBSIDIO COMIS", bem como a restituição dos valores descontados em 

dobro no importe de R$ 1.529,53 (mil, quinhentos e vinte nove reais e 

cinquenta e três centavos). Citados, os requeridos não compareceram na 

audiência de conciliação, mas apresentaram contestação. Processo apto 

para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). Inobstante o não 

comparecimento dos requeridos na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. I – PRESCRIÇÃO A jurisprudência 

é no sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo de direito em 

obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º 

do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2]. Ultrapassado o 

prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às 

parcelas anteriores a 03/2014, haja vista que a ação foi distribuída no dia 

11/03/2019. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral 

referente ao período anterior a 03/2014. II – MÉRITO A Lei Complementar 

nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica 

com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, a requerente assevera que 

está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre o "SUBSIDIO COMIS". Extrai-se, contudo, 

do demonstrativo de cálculo a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses já 

prescritos, o que deve ser corrigido em sede de cumprimento de 

sentença. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, 

desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é 

relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não 

havendo que se falar em restituição dobrada como pretende a parte 

demandante. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre o "SUBSIDIO COMIS" (Tema 163[3]/STF); 

2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte autora a 

soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre o "SUBSIDIO COMIS", nos meses de 03 a 12/2014; e à autarquia 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a soma dos descontos de 

mesma natureza incidentes no período de 01 a 07/2015, ambas 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 1º - 

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA Nº 85: 

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

Como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação. [3] RE 593.068/STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO OAB - MT25960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001137-53.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 
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Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA PARA RESTITUIÇÃO DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA” proposta por ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a restituição dos valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre a parcela do "SUBSIDIO 

COMIS", no importe de R$ 18.519,26 (dezoito mil, quinhentos e dezenove 

reais e vinte e seis centavos). Citado, o requerido não compareceu à 

audiência de conciliação, mas apresentou contestação. Processo apto 

para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MTPREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma à partir de 1º/1/2015. Em síntese, a requerente assevera que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre o "SUBSIDIO COMIS". Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PROCEDENTES os pedidos para condenar o MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MTPREV a restituir a parte autora a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre o "SUBSIDIO 

COMIS", nos períodos de 01 a 12/2015, 01 a 08/2016, 11 e 12/2016, 03 a 

12/2018 e 01 a 04/2019, a ser acrescido de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição 

previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007811-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELESIA ORMOND RIBEIRO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007811-47.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CELESIA ORMOND RIBEIRO DE 

CAMPOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ação de 

obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito c/c tutela de 

urgência inaudita altera pars” proposta por CELESIA ORMOND RIBEIRO DE 

CAMPOS em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre os adicionais noturno e de insalubridade, bem como a restituição 

dos valores descontados em dobro no importe de R$ 6.902,34 (seis mil, 

novecentos e dois reais e trinta e quatro centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação. Processo apto para julgamento antecipado (art. 

355, I, do CPC). No sistema dos juizados especiais o processo é gratuito 

na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento/indeferimento de gratuidade no momento da interposição de 

recurso inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a 

possibilidade de imposição de condenação em custas e honorários, o que 

não é o caso dos autos. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; portanto, legítima para responder por questões relacionadas à 

contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período 

anterior (até 31/12/2014). Desse modo, DECLARA-SE a ilegitimidade 

passiva da autarquia para a pretensão autoral referente aos períodos 

anteriores a 01/2015. Em síntese, a requerente assevera que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores No que tange ao pedido de 

pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, uma vez que a 

relação tributária não é relação de consumo, conforme assentada na 

jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em restituição dobrada 

como pretende a parte demandante. Quanto à atualização, após o advento 

da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral 

de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar 

e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre os 

adicionais noturno e de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV a restituir a parte autora a soma 

dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre os 

adicionais noturno e de insalubridade, a partir de 01/2015 até o efetivo 

cumprimento da liminar, mediante comprovação, ambas importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos juizados especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001496-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY SUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001496-03.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSELY SUBER REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. ROSELY SUBER, servidora 

do Poder Judiciário, apresenta reclamação em face do Estado de Mato 

Grosso alegando que, aos 28/08/2007, teve deferido o pagamento de 

verbas referentes às designações exercidas no cargo de escrivã. 

Contudo, apesar de deferido, o pagamento de diferença salarial 

encontra-se suspenso aguardando disponibilidade orçamentária. A 

contestação postula a improcedência do pedido haja vista a vinculação da 

quitação do valor à disponibilidade de orçamento. Identifica-se, na espécie, 

a ausência de interesse de agir haja vista que o conjunto probatório 

evidencia que não há postergação indefinida para satisfação do crédito 

administrativamente reconhecido pelo Tribunal de Justiça, mas uma 

adequação, com programação de pagamento, conforme disponibilidade 

orçamentária. Em síntese, não há recusa no pagamento. Há ordem que 

obedece as normas de ordem financeira que regem a atividade da 

administração pública. De outro lado, observa-se que a parte autora 

mantém vínculo ativo com o Poder Judiciário, de modo que não há 

desligamento por aposentadoria ou exoneração que pudesse justificar 

autorização destacada dos demais servidores em idêntica condição. No 

caso dos autos há que se considerar ainda que a parte autora mantém 

vínculo ativo com o Poder Judiciário, ou seja, não há desligamento por 

aposentadoria ou exoneração, de modo que não há justificativa que 

autorize seja destacada dos demais servidores em idêntica condição. Por 

todo o exposto, declara-se, de ofício, a ausência de interesse processual, 

e julga-se extinto, sem resolução de mérito, o presente feito na forma do 

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brunna Neves Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017018-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA FERREIRA ABRANCHES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1017018-70.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDREA FERREIRA 

ABRANCHES SOARES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. O juízo determinou a 

intimação da parte autora para emendar a inicial. Corretamente intimada, a 

parte requerente quedou-se inerte. Ante o exposto, indefere-se a petição 

inicial e julga-se extinto, sem resolução de mérito, o presente feito, na 

forma dos artigos 485, I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006546-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO DAVILA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006546-10.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LAERCIO DAVILA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O juízo determinou 

a intimação da parte autora para emendar a inicial. Corretamente intimada, 

a parte requerente quedou-se inerte. Ante o exposto, indefere-se a 

petição inicial e julga-se extinto, sem resolução de mérito, o presente feito, 

na forma dos artigos 485, I, e 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000919-59.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CARLOS DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1000919-59.2018.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAIMUNDO CARLOS DE VASCONCELOS REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 19005264, sob o 

fundamento de que houve vício de omissão/contradição/erro material, 

alegando que não foi observado o prazo prescricional na sentença 

suscitada. Segundo entendimento do STJ: "a contradição que autoriza o 

manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada 

entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não 

entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" 

(REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 

22/8/2013). Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento do 

magistrado na apreciação da prova. Nesse sentido, verifica-se que os 

embargos de declaração foram opostos com a finalidade de modificar a 

sentença, o que não é possível na via recursal utilizada, especialmente 

porque não resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 

1.022, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002861-29.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1002861-29.2018.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDITE ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração 

uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. 

Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo requerente em 

desfavor da sentença proferida no id. 26427677, sob o fundamento de 

que houve vício de contradição, alegando que a sentença não foi aplicada 

de forma alinhada às Leis Complementares 093/2003, 125/2005 e 

220/2010. Segundo entendimento do STJ: "a contradição que autoriza o 

manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada 

entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não 

entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" 

(REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 

22/8/2013). Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento do 
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magistrado na apreciação da prova. Nesse sentido, verifica-se que os 

embargos de declaração foram opostos com a finalidade de modificar a 

sentença, o que não é possível na via recursal utilizada, especialmente 

porque não resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 

1.022, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000227-94.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CEZAR DA SILVA MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000227-94.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: PEDRO CEZAR DA SILVA 

MORAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 10.896,81 (dez mil oitocentos e noventa e seis reais e 

oitenta e um centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 

11365637. Citado, o executado não apresentou impugnação. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 10.896,81 (dez mil oitocentos e 

noventa e seis reais e oitenta e um centavos), conforme cálculo juntado 

no id. 11365637. Defere-se o destaque da verba honorária no percentual 

pactuado entre as partes (25%). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002116-20.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE MARIA CARRIJO (EXEQUENTE)

DANIELLE CARDOSO CARRIJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE MELO DORILEO LOUZICH OAB - MT0017841A 

(ADVOGADO(A))

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1002116-20.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: DIRCE MARIA CARRIJO, 

DANIELLE CARDOSO CARRIJO EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA 

A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$ 6.769,64 (seis mil setecentos e 

sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme 

demonstrativo de cálculo coligido no id. 16606194. Citado, o executado 

não impugnou a execução Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 

6.769,64 (seis mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro 

centavos) conforme cálculo juntado no id. 16606194, sendo R$ 5.886,65 

(cinco mil oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) 

relativo ao crédito principal e R$ 882,99 (oitocentos e oitenta e dois reais e 

noventa e nove centavos) referente aos honorários sucumbenciais 

(15%). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada do sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500883-79.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AMBROSIO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

uilzania sobrinho Castanon Salustiano OAB - MT16090-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

0500883-79.2015.8.11.0001 REQUERENTE: MANOEL AMBROSIO DE 

ABREU REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 9.691,52 (nove mil seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e 

dois centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 

14430243. Citado, o executado não apresentou impugnação. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 9.691,52 (nove mil seiscentos e 

noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), conforme cálculo 

juntado no id. 14430243. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003155-52.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAKELY APARECIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1003155-52.2016.8.11.0001 REQUERENTE: MAKELY APARECIDA 

RODRIGUES REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO, 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento 

de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 2.384,51 

(dois mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), 

conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 14537946. Citado, o 

executado não impugnou a execução Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

valor de R$ 2.384,51 (dois mil trezentos e oitenta e quatro reais e 

cinquenta e um centavos) conforme cálculo juntado no id. 14537946, 

sendo R$ 2.073,49 (dois mil setenta e três reais e quarenta e nove 

centavos) relativo ao crédito principal e R$ 311,02 (trezentos e onze reais 

e dois centavos) referente aos honorários sucumbenciais (15%). Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 
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art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-88.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR LARA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000359-88.2016.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS CESAR LARA 

ALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 11.526,12 (onze mil quinhentos e vinte e seis reais e 

doze centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 

14682827. Citado, o executado não apresentou impugnação. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 11.526,12 (onze mil quinhentos e 

vinte e seis reais e doze centavos), conforme cálculo juntado no id. 

14682827. Defere-se o destaque da verba honorária no percentual 

pactuado entre as partes (30%). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503708-93.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

0503708-93.2015.8.11.0001 REQUERENTE: FABIO ALVES RIBEIRO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 4.265,28 (quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 14418700. 

Citado, o executado não apresentou impugnação. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 4.265,28 (quatro mil duzentos e sessenta e 

cinco reais e vinte e oito centavos), conforme cálculo juntado no id. 

14418700. Defere-se o destaque da verba honorária no percentual 

pactuado entre as partes (15%). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501717-82.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHO COLETO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501717-82.2015.8.11.0001 REQUERENTE: JULINHO COLETO DA CUNHA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 44.409,78 (quarenta e quatro mil quatrocentos e nove reais e 

setenta e oito centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 

14699439. Citado, o executado manifestou concordância com o cálculo 

apresentado id. 19799981. Passa-se ao julgamento. Diante do exposto, 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 44.409,78 (quarenta e quatro mil 

quatrocentos e nove reais e setenta e oito centavos). Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001162-71.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO CORREA LIMA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

BRUNA FRANCE GOMES SIMOES OAB - MT22414-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001162-71.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: FREDERICO CORREA LIMA 

LOPES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 4.058,69 (quatro mil cinquenta e oito reais e sessenta e 

nove centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 

14420211. Citado, o executado não apresentou impugnação. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 4.058,69 (quatro mil cinquenta e 

oito reais e sessenta e nove centavos), conforme cálculo juntado no id. 

14420211. Defere-se o destaque da verba honorária no percentual 

pactuado entre as partes (15%). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 
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Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504338-52.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE WILIAN DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

0504338-52.2015.8.11.0001 REQUERENTE: ANDRE WILIAN DORILEO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 7.650,43 (sete mil seiscentos e cinquenta reais e quarenta e três 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 12463539. 

Citado, o executado não apresentou impugnação. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 7.650,43 (sete mil seiscentos e cinquenta 

reais e quarenta e três centavos), conforme cálculo juntado no id. 

12463539. Defere-se o destaque da verba honorária no percentual 

pactuado entre as partes (15%). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502868-83.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIDNEY MANOEL DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

0502868-83.2015.8.11.0001 REQUERENTE: CIDNEY MANOEL DE ARRUDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 10.487,19 (dez mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dezenove 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 12467846. 

Citado, o executado não apresentou impugnação. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 10.487,19 (dez mil quatrocentos e oitenta e 

sete reais e dezenove centavos), conforme cálculo juntado no id. 

12467846. Defere-se o destaque da verba honorária no percentual 

pactuado entre as partes (15%). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501680-55.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULO BARROS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

0501680-55.2015.8.11.0001 REQUERENTE: SERGIO PAULO BARROS DE 

ASSIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 32.352,96 (trinta e dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e 

noventa e seis centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no 

id. 12405147. Citado, o executado não apresentou impugnação. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 32.352,96 (trinta e dois mil 

trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), conforme 

cálculo juntado no id. 12405147. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502504-14.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN LOESCHKE GOMIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502504-14.2015.8.11.0001 REQUERENTE: JEAN LOESCHKE GOMIDE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 5.526,43 (cinco mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e três 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 12576071. 

Citado, o executado quedou-se inerte conforme certidão id. 17044911. 

Passa-se ao julgamento. Diante do exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 

5.526,43 (cinco mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e três 

centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502916-76.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

0502916-76.2014.8.11.0001 REQUERENTE: LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$ 21.134,79 (vinte e um mil cento e 

trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), conforme demonstrativo 

de cálculo coligido no id. 14142801. Citado, o executado não apresentou 

impugnação. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 21.134,79 

(vinte e um mil cento e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), 

conforme cálculo juntado no id. 114142801. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000175-35.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA ROSSI DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DOS SANTOS OAB - MT0014363A (ADVOGADO(A))

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000175-35.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ELIZANGELA ROSSI DE ASSIS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 8.047,36 (oito mil e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), 

conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 13505695 e 13505707. 

Citado, o executado manifestou concordância com os cálculos 

apresentados id. 16063138. Passa-se ao julgamento. Diante do exposto, 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 8.047,36 (oito mil e quarenta e sete reais e 

trinta e seis centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000772-33.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE FELICE SIMOES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000772-33.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ROBERTA DE FELICE SIMOES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ROBERTA DE 

FELICE SIMOES ajuizou ação de título executivo contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO, almejando o recebimento da importância de R$ 1.234,20 

(mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte centavos) referente a 

honorários periciais fixado nos processos de códigos nºs 888997, 

888983, 930035, 888999, em trâmite na 6° Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá-MT. Citado, o executado não opôs embargos, conforme certidão. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 1.234,20 (mil 

duzentos e trinta e quatro reais e vinte centavos). Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria 

deste juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, 

do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das certidões de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500485-35.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

0500485-35.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: FRANCISCO PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 6.609,20 (seis mil seiscentos e nove reais e vinte 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 12233662. 

Citado, o executado não apresentou impugnação. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 6.609,20 (seis mil seiscentos e nove reais e 

vinte centavos), conforme cálculo juntado no id. 12233662. Defere-se o 

destaque da verba honorária no percentual pactuado entre as partes 

(15%). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada do sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505155-19.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JULIANO DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

0505155-19.2015.8.11.0001 REQUERENTE: RAFAEL JULIANO DOS 

SANTOS VIEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 1.234,16 (mil duzentos e trinta e quatro reais e dezesseis 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 12471997. 

Citado, o executado não apresentou impugnação. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 1.234,16 (mil duzentos e trinta e quatro 

reais e dezesseis centavos), conforme cálculo juntado no id. 12471997. 

Defere-se o destaque da verba honorária no percentual pactuado entre as 

partes (15%). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada do sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000604-02.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA PEREIRA ALBERNAZ (EXEQUENTE)

MARCELL MARIO FIGUEIREDO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000604-02.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCELL MARIO FIGUEIREDO 

SILVA, TAINA PEREIRA ALBERNAZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de sentença objetivando 

o recebimento do valor atualizado de R$ 2.476,98 (dois mil quatrocentos e 

setenta e seis reais e noventa e oito centavos), conforme demonstrativo 

de cálculo coligido no id. 12835497. Citado, o executado não apresentou 

impugnação. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 2.476,98 (dois 

mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), 

conforme cálculo juntado no id. 12835497. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505017-52.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505017-52.2015.8.11.0001 REQUERENTE: JULIANO BLANCO 

CANAVARROS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por JULIANO BLANCO 

CANAVARROS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando 

o recebimento do valor atualizado de R$ 17.224,79 (dezessete mil 

duzentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 12471321, bem como o destaque da verba honorária 

contratual no montante de 15% (quinze por cento), conforme contrato id. 

12471301. Citado, o executado quedou-se inerte (id. 17093083). Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o cálculo no valor de R$ 17.224,79 (dezessete 

mil duzentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos). Defere-se 

o destaque dos honorários contratuais no percentual pactuado entre as 

partes de 15% (quinze por cento). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505166-48.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILDO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505166-48.2015.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE NILDO SILVA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 7.944,83 (sete mil novecentos e quarenta e quatro reais 

e oitenta e três centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no 

id. 14387286. Citado, o executado manifestou concordância com o cálculo 

apresentado id. 16298603. Passa-se ao julgamento. Diante do exposto, 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 7.944,83 (sete mil novecentos e quarenta e 

quatro reais e oitenta e três centavos). DEFERE-SE o destaque da verba 

honorária no percentual de 15% (quinze por cento) pactuado entre as 

partes no contrato de horários advocatícios. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505154-34.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 
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0505154-34.2015.8.11.0001 REQUERENTE: THIAGO BRAZ DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença proposta por THIAGO BRAZ DE OLIVEIRA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento do 

valor atualizado de R$ 4.416,22 (quatro mil, quatrocentos e dezesseis 

reais e vinte e dois centavos), conforme planilha de cálculo id. 13894028, 

bem como o destaque da verba honorária contratual no montante de 15% 

(quinze por cento), conforme contrato id. 13894060. Citado, o executado 

quedou-se inerte. (id. 17035428). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

cálculo no valor de R$ 4.416,22 (quatro mil, quatrocentos e dezesseis 

reais e vinte e dois centavos). Defere-se o destaque dos honorários 

contratuais no percentual pactuado entre as partes de 15% (quinze por 

cento). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505172-55.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT SERRANO PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505172-55.2015.8.11.0001 REQUERENTE: HERBERT SERRANO PAIVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença proposta por HERBERT SERRANO PAIVA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento do 

valor atualizado de R$ 11.421,68 (onze mil quatrocentos e vinte um reais e 

sessenta e oito centavos), conforme planilha de cálculo id. 13468321, bem 

como o destaque da verba honorária contratual no montante de 15% 

(quinze por cento), conforme contrato id. 13468307. Citado, o executado 

manifestou concordância com o cálculo (id. 15385078). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o cálculo no valor de R$ 11.421,68 (onze mil quatrocentos 

e vinte um reais e sessenta e oito centavos). Defere-se o destaque dos 

honorários contratuais no percentual pactuado entre as partes de 15% 

(quinze por cento). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505178-62.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

0505178-62.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: CLAUDIA REGINA SOARES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 8.327,51 (oito mil trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e um 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 12468685. 

Citado, o executado informou não se opor ao pleito. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 8.327,51 (oito mil trezentos e vinte e sete 

reais e cinquenta e um centavos), conforme cálculo juntado no id. 

12468685. Defere-se o destaque da verba honorária no percentual 

pactuado entre as partes (15%). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504451-06.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504451-06.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: CARLOS HENRIQUE DO CARMO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença proposta por CARLOS HENRIQUE DO CARMO 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento 

do valor atualizado de R$ 13.431,65 (treze mil quatrocentos e trinta e um 

reais e sessenta e cinco centavos), conforme planilha de cálculo id. 

13465687, bem como o destaque da verba honorária contratual no 

montante de 15% (quinze por cento). Citado, o executado quedou-se 

inerte. (id. 17032720). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o cálculo no valor 

de R$ 13.431,65 (treze mil quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e 

cinco centavos). Indefere-se o destaque dos honorários contratuais no 

percentual pactuado entre as partes de 15% (quinze por cento), eis que 

não consta nos autos o contrato de honorários advocatícios. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504824-37.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504824-37.2015.8.11.0001 REQUERENTE: RONALDO JOSE SOARES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença proposta por RONALDO JOSE SOARES em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento do 

valor atualizado de R$ 8.862,01 (oito mil novecentos e sessenta e dois 

reais e um centavo), conforme planilha de cálculo id. 14462971, bem como 

o destaque da verba honorária contratual no montante de 15% (quinze por 

cento), conforme contrato id. 14462958. Citado, o executado quedou-se 

inerte. (id. 17102164). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o cálculo no valor 

de R$ 8.862,01 (oito mil novecentos e sessenta e dois reais e um 

centavo). Defere-se o destaque dos honorários contratuais no percentual 

pactuado entre as partes de 15% (quinze por cento). Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504394-85.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE APARECIDA HERRERA UREL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504394-85.2015.8.11.0001 REQUERENTE: NEIDE APARECIDA HERRERA 

UREL REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$22.040,91(vinte e dois mil quarenta reais e noventa e um centavos), 

conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 12554373. Citado, o 

executado manifestou concordância com os cálculos apresentados id. 

16067645. Passa-se ao julgamento. Diante do exposto, HOMOLOGA-SE o 

valor de R$22.040,91(vinte e dois mil quarenta reais e noventa e um 

centavos), sendo R$19.166,01(dezenove mil cento e sessenta e seis 

reais e um centavo) referente a execução do principal em favor do 

exequente e, o valor de R$ 2.874.90 (dois mil oitocentos e setenta e quatro 

reais e noventa centavos) referentes aos 15% relativos aos honorários 

de sucumbências em favor do seu patrono. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503512-26.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BUENO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503512-26.2015.8.11.0001 REQUERENTE: RICARDO BUENO DE JESUS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 4.552,33 (quatro mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e 

três centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 

14395286. Citado, o executado quedou-se inerte. Passa-se ao julgamento. 

Diante do exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 4.552,33 (quatro mil 

quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos). DEFERE-SE o 

destaque da verba honorária no percentual de 15% (quinze por cento) 

pactuado entre as partes no contrato de horários advocatícios. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503514-93.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCISCO TURBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503514-93.2015.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDO FRANCISCO 

TURBINO DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por 

FERNANDO FRANCISCO TURBINO DOS SANTOS em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 

4.552,33 (quatro mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e três 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 14408150, bem como o 

destaque da verba honorária contratual no montante de 15% (quinze por 

cento), conforme contrato id. 14408176. Citado, o executado quedou-se 

inerte. (id. 17102399). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o cálculo no valor 

de R$ 4.552,33 (quatro mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e 

três centavos). Defere-se o destaque dos honorários contratuais no 

percentual pactuado entre as partes de 15% (quinze por cento). Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503914-10.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIVAL COELHO DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503914-10.2015.8.11.0001 REQUERENTE: ADONIVAL COELHO DE 

SOUZA JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por ADONIVAL COELHO 

DE SOUZA JUNIOR em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 4.099,92 (quatro mil e 

noventa e nove reais e noventa e dois centavos), conforme planilha de 

cálculo id. 12460341, bem como o destaque da verba honorária contratual 

no montante de 15% (quinze por cento), conforme contrato id. 12460328. 

Citado, o executado quedou-se inerte. (id. 17103575). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o cálculo no valor de R$ 4.099,92 (quatro mil e noventa e 

nove reais e noventa e dois centavos). Defere-se o destaque dos 

honorários contratuais no percentual pactuado entre as partes de 15% 

(quinze por cento). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503370-22.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER FRANKLIN DE LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503370-22.2015.8.11.0001 REQUERENTE: KLEBER FRANKLIN DE LIMA 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por KLEBER FRANKLIN DE 

LIMA FERREIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando 

o recebimento do valor atualizado de R$ 8.750,84 (oito mil setecentos e 

cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), conforme planilha de cálculo 

id. 14388853, bem como o destaque da verba honorária contratual no 

montante de 15% (quinze por cento). Citado, o executado quedou-se 

inerte. (id. 17102418). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o cálculo no valor 

de R$ 8.750,84 (oito mil setecentos e cinquenta reais e oitenta e quatro 

centavos). Indefere-se o destaque dos honorários contratuais no 

percentual pactuado entre as partes de 15% (quinze por cento), eis que 

não consta nos autos o contrato de honorários advocatícios. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503902-93.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN EPIPHANIO GOMES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503902-93.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: FRANKLIN EPIPHANIO GOMES 

DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por FRANKLIN EPIPHANIO 

GOMES DE ALMEIDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 4.244,75 (quatro mil, 

duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 12659074. Citado, o executado manifestou 

concordância com o calculo apresentado pela parte autora (id. 16232402). 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o cálculo no valor de R$ 4.244,75 (quatro 

mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503738-31.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503738-31.2015.8.11.0001 REQUERENTE: JULIO CESAR RODRIGUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença proposta por JULIO CESAR RODRIGUES em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento do 

valor atualizado de R$ 13.785,88 (treze mil setecentos e oitenta e cinco 

reais e oitenta e oito centavos), conforme planilha de cálculo id. 13465026, 

bem como o destaque da verba honorária contratual no montante de 15% 

(quinze por cento), conforme contrato id. 13465031. Citado, o executado 

quedou-se inerte. (id. 17035420). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

cálculo no valor de R$ 13.785,88 (treze mil setecentos e oitenta e cinco 

reais e oitenta e oito centavos). Defere-se o destaque dos honorários 

contratuais no percentual pactuado entre as partes de 15% (quinze por 

cento). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503865-66.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA OAB - MT17521/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503865-66.2015.8.11.0001 REQUERENTE: GILBERTO DE ALCANTARA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 26.918,85 (vinte e seis mil novecentos e dezoito reais e oitenta e 

cinco centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 

12982687. Citado, o executado quedou-se inerte, conforme certidão 

colacionada no i.d. 17100701. Passa-se ao julgamento. Diante do exposto, 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 26.918,85 (vinte e seis mil novecentos e 

dezoito reais e oitenta e cinco centavos). Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013653-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JILDENI DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013653-87.2016.8.11.0041 REQUERENTE: JILDENI DE SOUZA LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação Declaratória de 

Nulidade de Ato Administrativo proposta por JILDENI DE SOUZA LIMA 

ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando “1. 

Seja declarada a nulidade do ato administrativo ora impugnado, em razão 

da incompetência do agente, devendo o autor ser promovido na 

modalidade em ressarcimento de preterição, a graduação de Cabo PMMT, 

a contar de Setembro de 2015; 2. Subsidiariamente, caso não seja este o 

entendimento de Vossa Excelência, seja declarada a nulidade do ato 

administrativo ora impugnado, haja vista a falta de motivação necessária, 

devendo o autor ser promovido na modalidade em ressarcimento de 

preterição, a graduação de Cabo PMMT, a contar de Setembro de 2015; 3. 

Ainda de maneira subsidiaria, caso não seja este o entendimento de 

Vossa Excelência, seja deferida a promoção em ressarcimento de 

preterição para o fim de retificar o ato promocional à graduação de Cabo 

da PMMT em razão da omissão da Administração em oportunizar a 

realização do TAF de forma adaptada nos termos do § 1º lei 10.076 por 

ocasião da promoção ocorrida em 25 de Setembro de 2015, determinando 

ao requerido a retificação da promoção ocorrida em dezembro de 2015 

para fazer constar seus efeitos a partir de 07 setembro de 2015; a. 

Alternativamente, seja o Estado condenado a promover novamente a TAF 

junto ao requerente, nos termos do TAF aplicado aos candidatos a 

promoção a Cabo PMMT, em Setembro/2015 e, advindo a aprovação no 

teste físico, seja o requerente promovido a graduação de Cabo PMMT, a 

contar de Setembro de 2015. d) a condenação do Requerido ao 

pagamento das diferenças salariais do período retroativo no importe de R$ 

5.574,45 (Cinco Mil, Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e 

Cinco Centavos), e de honorários advocatícios justamente fixados.” 

Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a 

lide. Extrai-se dos autos que o requerente já se encontra na graduação de 

Cabo da CBM-MT e pleiteia a retificação do ato de promoção, com efeitos 

retroativos a contar de 02/09/2015, data da suposta preterição. O 

requerente afirma que cumpriu todos os requisitos necessários à 

promoção nos termos da Lei nº 10.076/2014, bem como os motivos 

utilizados para sua exclusão do quadro de acesso não foram justos. 

Extrai-se dos autos, que os motivos pelos quais o requerente fora 

excluído dos quadros de acesso ao posto de Cabo QOPM, foi devido a 

ausência de realização do Teste de Aptidão Física, requisito exigido pelo 

Regulamento de Promoção de Praças da Polícia Militar (Decreto nº 2.468 

de 29.03.2010). O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LCE 

n° 555/2014) estabelece: “Art. 80 A promoção constitui ato administrativo 

e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte dos militares da 

ativa, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente 

superior, conforme legislação peculiar. Parágrafo único. O ato 

administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de 

promoção, que será regulamentado por lei específica”. A Lei nº 10.076 de 

13 de março de 2014 (dispõe sobre os critérios e as condições que 

asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia 

militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá 

outras providências), vejamos: “Art. 21 Constituem requisitos para 

concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou 

graduação; II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - ser 

considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em 

inspeção de saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de 

Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF) VI - ter 

avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei § 1º Para concorrer à promoção pelo 

critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos 

constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.” (g.n) Com 

a finalidade de regulamentar a Lei nº 10.076/2014, foi criado o Decreto nº 

2.268/2014 que dispõe: Art. 49. São condições comuns para concorrer à 

promoção, conforme art. 21, da Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, 

em todos os quadros de acesso: I – estar no mínimo no conceito disciplinar 

“bom”; II – ser considerado possuidor de conceito moral; III – ser 

considerado apto em inspeção de saúde; IV – ser considerado apto na 

Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF). 

V – haver vaga; e VI – ter tempo de serviço arregimentado. Com base nas 

normas descritas acima, verifico que o legislador fez questão de reiterar 

os requisitos para concorrer à promoção, a qual incluiu como essencial a 

ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste 

de Aptidão Física (TAF). Fato é que ausente qualquer requisito 

indispensável, tal como o teste de aptidão física, conforme art. 25, I, do 

mesmo Decreto, não será incluído em qualquer Quadro de Acesso o 

graduado. Por outro lado, é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito 

administrativo de ato discricionário, a fim de aferir sua motivação, somente 

sendo permitida a análise de eventual transgressão de diploma legal. 

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na promoção do autor, e sim 

critérios estabelecidos na Lei de Promoção de Oficiais, que dispõem sobre 

o acesso na polícia militar, mediante promoção. Diante do exposto, 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido descrito na inicial; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001560-18.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC TEIXEIRA LEAL DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001560-18.2016.8.11.0001 REQUERENTE: JOANA D ARC TEIXEIRA LEAL 

DE PAULA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por JOANA D ARC 

TEIXEIRA LEAL DE PAULA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 10.422,14 (dez mil 

quatrocentos e vinte e dois reais e quatorze centavos), conforme planilha 

de cálculo id. 14386723, bem como o destaque da verba honorária 

contratual no montante de 15% (quinze por cento), conforme contrato id. 

14386756. Citado, o executado manifestou concordância com o cálculo 

apresentado pela exequente. (id. 16298602). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o cálculo no valor de R$ 10.422,14 (dez mil quatrocentos 

e vinte e dois reais e quatorze centavos). Defere-se o destaque dos 

honorários contratuais no percentual pactuado entre as partes de 15% 

(quinze por cento). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006873-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006873-34.2016.8.11.0041 AUTOR(A): NOEL GOMES DE OLIVEIRA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de feito redistribuído por força 

da decisão declinatória de competência proferida pelo juízo da vara 

fazendária. Ratifico os atos decisórios proferidos. Dispenso a audiência 

de conciliação, com amparo no Enunciado nº 1[1], aprovado no XIII 

Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. NOEL GOMES DE OLIVEIRA, 

policial militar, ajuizou a ação contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

almejando a “Retificação da data de promoção de 1º Tenente a contar de 

02/12/2008 e Promoção de Capitão a partir de 02/12/2011, por ter 

cumprido o interstício mínimo exigido de 3 anos após a promoção de 1º 

Ten em 02/12/2008. Extrai-se da contestação a arguição da prescrição 

quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência do pedido. Passa-se 

ao julgamento. Verifica-se que a ação meramente declaratória ou 

declaratória pura é aquela que tem como objetivo apenas a eliminação de 

incertezas sobre a existência ou inexistência de uma relação jurídica. 

Sobre isso, leciona o doutrinador Pontes de Miranda: “A ação declarativa é 

a ação a respeito do ser ou não ser da relação jurídica. Supõe a pureza 

(relativa) do enunciado que se postula; por ele, não se pede condenação, 

nem constituição, nem mandamento, nem execução. Só se pede que se 

torne claro (de-clare), que se ilumine o recanto do mundo jurídico para se 

ver se é, ou se não é, a relação jurídica de que se trata. O enunciado é só 

enunciado de existência. A prestação jurisdicional em simples 

clarificação”.( Tratado das ações . t. 1. Campinas: Bookseller, 1998. p. 132 

) Portanto, o objetivo é restrito a obter uma declaração judicial, a qual não 

conterá pedido de condenação e sequer pretensão em ordenar qualquer 

obrigação, portanto não aplicável ao caso em comento a imprescritibilidade 

utilizada em ações puramente declaratórias, por pretender sua 

reclassificação para ser promovido, e a consequência desta preterição do 

direito a promoção é ser ressarcido com a diferença salarial. Desse modo, 

é cediço que o Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo 

prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a 

Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem." Acerca disso, o Superior Tribunal de 

Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda que versa sobre 

retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo, de modo que 

esta sujeita à prescrição do fundo de direito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO 

LONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO 

QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA 

REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da 

carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à 

prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, 

AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 

28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no 

AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos 

EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) 

ADMINISTRATIVO. MILITAR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. PROMOÇÃO A POSTO SUPERIOR. ATO DE EFEITOS 

CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ORIENTAÇÃO 

FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. (...) II - É firme a jurisprudência no 

sentido de reconhecer a prescrição do fundo de direito quando já 

ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato 

administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32. (...) (STJ AgInt no AREsp 943.951/DF, Rel. Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 

24/03/2017) No mesmo sentido, “é de rigor o reconhecimento da 

prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) 

anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo 

demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas 

a prescrição das prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a 

data da propositura do feito.”. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 

225.948/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

16/10/2014 e EDcl. nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 

Primeira Seção, DJe 05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 

25/11/2014 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a mesma 

regra: (...) OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – 

INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE 

APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO 

CASO CONCRETO – INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO 

DECRETO E DAS SÚMULAS 443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

DE CINCO ANOS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a 

Fazenda Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 

20.910/32, pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, 

tendo o prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito 

reclamado, por aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação 

busca configurar ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto 

é, relativa ao direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco 
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anos deve ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da 

violação de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da 

prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a 

pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de 

trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 

85/STJ. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo 

“necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só 

então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da 

data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao 

revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato 

sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já 

reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) (...) (Ap 

99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) Destarte, 

infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar 

pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de 

direito após o transcurso de mais de cinco anos. Apesar de ter realizado 

protocolo de pedido administrativo em 2014.,verifica-se que o direito já se 

encontrava prescrito . In casu, o termo inicial da contagem deve fluir a 

partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à 

promoção, sendo em 02/12/2008. Não havendo prova nos autos de fato 

suspensivo ou interruptivo da contagem de prazo e observando a data em 

que se postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se 

fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública. Ante o 

exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido 

para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo, 

sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005642-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ALVES LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005642-69.2016.8.11.0041 AUTOR(A): WALDEMAR ALVES LOPES RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA OU 

DE URGÊNCIA, proposta por WALDEMAR ALVES LOPES em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO requerendo sua nomeação e posse para o 

cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo - TAIG (Analista 

Administrativo) perfil: Advogado, referente ao certame regido pelo Edital nº 

005/2009 SAD/MT, homologado em 30/06/2010, com validade até a data de 

29/06/2014, bem como a condenação do requerido ao pagamento de 

eventuais parcelas remuneratórias e demais direitos não adimplidos entre 

a data da citação e a data da nomeação e posse da requerente. 

Argumenta que foi classificada no cadastro de reserva (180ª posição) do 

concurso, que previa 71 (setenta e uma) vagas, o que lhe assegura direito 

à nomeação, pois há vagas disponíveis que se encontram atualmente 

ocupadas por servidores temporários, contratados pelo requerido. Citado, 

o requerido apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. Informa que 

foram oferecidas 71 vagas, contudo, após a homologação do resultado 

final, foram convocados 169 candidatos. A parte autora defende que a 

contratação precária em detrimento da nomeação dos aprovados 

integrantes do cadastro de reserva constitui indevida preterição a ser 

rechaçada pelo Judiciário. Ressalta que a soma entre o número de 

candidatos convocados para posse e o número de terceirizados 

ultrapassam sua classificação (180ª colocação). Alega ainda a 

desistência de posse de 45 candidatos convocados e, a posse de 

candidatos colocados em 181ª, 186ª, 193ª, 210ª e 215ª posição da lista de 

classificados em decorrência de decisão judicial. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte requerente foi classificada no certame fora do 

número de vagas. Nessa condição o candidato integra o cadastro de 

reserva, ou seja, uma lista de classificados disponível para a 

Administração para que, no período de validade do concurso, tenha a 

possibilidade de que, havendo necessidade, chamar os classificados no 

exercício do seu poder discricionário, obedecendo rigorosamente a ordem 

da lista de classificação de forma a não causar preterição indevida entre 

os classificados. Nesse contexto, vê-se que a parte autora possui mera 

expectativa de direito e, não direito subjetivo à nomeação de que dispõe 

os aprovados dentro do número de vagas do concurso. Com relação a 

alegação de preterição sustentada pela nomeação judicial de candidata 

classificada posteriormente a classificação da requerente, não merece 

prosperar, uma vez que trata-se de hipótese de preterição arbitrária e 

imotivada por parte da administração pública, que não gera direito 

subjetivo de nomeação. No caso dos autos a parte se diz preterida ainda, 

em razão de alegadas contratações temporárias para o exercício do 

cargo. Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão 

geral à seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima.” Vencido o Ministro Marco Aurélio, que 

se manifestou contra o enunciado. Ausentes, nesta assentada, os 

Ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Presidência do Ministro Ricardo 

Lewandowski. Plenário, 09.12.2015.(RE 837311/PI – Relator Min. Luiz Fux 

– Dje n.º 251 – divulgado em 14/12/2015). (G.N.) O pedido deduzido nos 

presentes autos não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no RE 

837311/PI acima transcrito referente ao direito subjetivo à nomeação. É 

cedido que podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse 

público que justifiquem a inocorrência da nomeação em detrimento a 

contratação temporária, ademais, apesar da requerente trazer listas e 

publicações referentes a contratações temporárias, não restou 

comprovado que trata-se de cargos compatíveis com as funções 

previstas ao cargo que disputa. Assim, não estão presentes as condições 

que o STF impõe para convalidar a expectativa de direito em direito 

subjetivo a nomeação, de forma que se apresenta indevida a intromissão 

do Poder Judiciário em ato discricionário, que não se mostre abusivo ou 

ilegal. Por fim, em relação a possível alegação de fato consumado, não 

pode ser aplicada na hipótese de nomeação de candidato em concurso 

por decisão precária – sujeita à modificação. Assim, o Estado está 

desobrigado de nomear candidatos que permaneceram em concurso 

apenas por força de liminares. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O 

CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA 

MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO 

CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA 
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SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é 

compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a 

manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato 

não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução 

provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza 

precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente 

incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da 

proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, 

a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos 

de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira 

responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação 

acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para 

conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. 

Recurso extraordinário provido. (RE 608482, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 

29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) CONCURSO PÚBLICO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – LIMINAR – ORDEM INDEFERIDA – FATO CONSUMADO – 

IRRELEVÂNCIA. O indeferimento de ordem, em mandado de segurança, 

revogada a liminar, implica condição resolutiva considerada nomeação, 

não cabendo potencializar fato que foi consumado sob o ângulo precário e 

efêmero.(RMS 31538, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: 

Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/11/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 22-06-2016 PUBLIC 23-06-2016) Diante do 

exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005609-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA SEBASTIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005609-79.2016.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA 

SEBASTIAO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de feito redistribuído por força da decisão declinatória de 

competência proferida pelo juízo da vara fazendária. Ratifico os atos 

decisórios proferidos. Dispenso a audiência de conciliação, com amparo 

no Enunciado nº 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Cuida-se de ‘ação de revisão de enquadramento funcional c/c 

cobrança’ proposta por MARIA AUXILIADORA SEBASTIÃO em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando “...à retificação do 

enquadramento da Requerente, referente ao nível 06 para a data de 

24/10/2011, com efeito financeiro a partir de 01/05/2011 e consequente 

retificação do nível 07 para a data de 24/10/2014, com efeito financeiro a 

partir desta data, com o reconhecimento de todo o efeito financeiro 

retroativo, com fulcro na Lei Complementar nº 441/2011....”. Informa a 

requerente que tomou posse no serviço público no ano de 1995, e conta 

efetivamente com quase 20 anos de tempo de serviço. Noticia que em 

2011 foi publicada a Lei Complementar nº 441/2011 que instituiu a Carreira 

dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS da Secretaria de 

Estado de Saúde – SES/MT, alterando a forma de contagem do período 

necessário para a progressão vertical, pois, havendo o servidor cumprido 

o total de dias estabelecido no Anexo VI da LC, deverá ser enquadrado no 

respectivo nível, de forma originária, independente da data da última 

progressão. Alega que na data de vigência da Lei Complementar 

441/2011, qual seja, 24/10/2011, contava com 5.924 (cinco mil novecentos 

e vinte e quatro) dias trabalhados, tempo de serviço necessário para 

enquadramento no nível 06, conforme Anexo VI da LC 441/2011. Afirma 

que interpôs processo administrativo, o qual restou indeferido. Citado, o 

requerido apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. Extrai-se que, 

para que a autora possa alcançar a progressão funcional, a LC nº 

441/2011 exige, cumulativamente, o grau de escolaridade, a avaliação de 

desempenho, tempo de serviço e o interstício de três anos previsto pelo 

respectivo diploma legal atinente à carreira em questão, vejamos: “Art. 12 

A progressão horizontal dos servidores do Sistema Único de Saúde 

dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o 

servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante 

comprovação da formação em níveis escolares ou qualificação 

profissional em capacitação, aperfeiçoamento, treinamento e atualização 

por meio de cursos, conferências, congressos, seminários, simpósios, 

capacitações em serviços, extensão, oficinas, fóruns e similares na área 

de atuação ou abrangência do SUS, observado o cumprimento do 

interstício mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 

(três) anos da classe B para a C, e 05 (cinco) anos da classe C para a 

classe D. § 1º A progressão horizontal dar-se-á mediante formalização de 

processo, devidamente instruído pelo interessado, de acordo com a 

documentação exigida no caput deste artigo....” “Art. 13 A progressão 

vertical dos servidores do Sistema Único de Saúde dar-se-á de um nível 

para outro imediatamente superior à que o servidor ocupa da mesma 

classe, em conformidade com o Anexo VI, desde que: I - aprovado em 

processo anual específico de avaliação de desempenho; II - cumprido o 

interstício de 03 (três) anos.” No caso em tela, analisando os documentos 

inseridos na inicial, constata-se, de forma induvidosa, que não foram 

atendidos os requisitos dos artigos 12 e 13, da LC nº 441/2011, para o 

pretendido enquadramento e, consequente, pagamento de diferença de 

subsídios. Do documento identificado como “Histórico de Vida Funcional 

Resumida” coligido no Id. 1020431 - Pág. 4 pela requerente, extrai-se que 

em 2006 lhe foi concedida a progressão horizontal para Classe D. Em 

2010, lhe foi concedida a progressão vertical para Nível 5. De forma que, 

em todo ano de 2011, a requerente estava enquadrada na Classe D e 

Nível 5. No ano de 2013 lhe foi concedida nova progressão vertical para 

Nível 6. Em análise dos autos, fica evidente que o direito da parte autora 

somente se consumou em 01/04/2013, momento em que alcançou o 

interstício de três anos no nível anterior, requisito exigido na Lei 

Complementar nº 441/2011. Assim, seu pedido administrativo de 

enquadramento juntado aos autos foi indeferido pela Administração 

Pública, pois, somente cumpriu o requisito temporal de três anos no nível 

anterior em 01/04/2013. Ou seja, a decisão está em consonância com os 

preceitos legais, visto que não foram preenchidos todos os requisitos 

estabelecidos na Lei nº Complementar nº 441/2011. Nesse contexto, resta 

evidente, que a requerente apenas passou a ter direito às progressões 

horizontal e vertical com o cumprimento dos requisitos legais exigidos, 

começando a contar da data em que se alcançou tais condições. Posto 

que, não houve alteração do posicionamento da requerente com o advento 

da LC nº 441/2011. A propósito: RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA - 

PROGRESSÃO HORIZONTAL – REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

441/2011 – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO E REEXAME 

NECESSÁRIO PREJUDICADO. Não faz jus o servidor público a progressão 

horizontal de classe, quando não preenchido o requisito temporal da Lei 

Complementar nº 441/2011, diante da necessidade do efetivo exercício na 

classe em que se encontra. (Apelação / Remessa Necessária 

132134/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 

19/12/2016). Dessa forma, quando entrou em vigor a nova Lei 

Complementar nº 441/2011 a requerente não progrediu de classe, 

tampouco de nível, visto que não possuía todos os requisitos 

estabelecidos na nova lei, o que impõe a improcedência dos pedidos. 

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 
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Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002667-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA OLIVEIRA MENDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002667-92.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: SOLANGE MARIA OLIVEIRA 

MENDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de Ação Indenizatória de Danos Materiais proposta por 

SOLANGE MARIA DA SILVA OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando o recebimento do crédito de URV reconhecido 

administrativamente no processo nº 0136877-08.2016.11.000/TJMT. 

Citado, o requerido manifestou id. 26184548. Vê-se no id. 24547400 que a 

parte autora foi intimada para emendar a petição inicial para apresentar 

demonstrativo do cálculo do valor que pretende receber a título de 

vencimentos retroativos, no prazo de 15 (quinze) dias, porém permaneceu 

inerte. O feito encontra-se paralisado por descuido da autora, de forma 

que devida é a extinção do processo na forma do art. 485, III do CPC. 

Diante do exposto, caracterizado o abandono da causa, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

III, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002010-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA GOMES OAB - MT23604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002010-53.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: BRUNO FERREIRA GOMES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. BRUNO 

FERREIRA GOMES ajuizou ação execução de título executivo de 01 URH´s 

referente ao honorário de defensor dativo fixado no processo de código 

nº 1624458 em trâmite na 14° Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, 

almejando o recebimento da importância corrigida de R$ 928,52 

(novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos). Citado, o 

executado não opôs embargos, conforme certidão. Vê-se que foi feita 

atualização do valor da URH, conforme cálculo no corpo da inicial, 

utilizando-se da tabela de honorários da OAB que é reajustada anualmente 

todo mês fevereiro. Portanto, considerando a atualização da URH na 

tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,52, 

deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria OAB para 

fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 01 (uma) URH, 

que perfaz o montante de R$ 928,52 (novecentos e vinte e oito reais e 

cinquenta e dois centavos). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na 

Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do disposto no art. 

3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da 

certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002033-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI OAB - MT16086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002033-96.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MONICA ALBERNAZ HORTENSI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. MONICA 

ALBERNAZ HORTENSI ajuizou ação de título executivo de 1,5 URH´s 

referente aos honorários de defensor dativo fixados no processo de 

código no 528966, em trâmite na Segunda Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá – MT, 

almejando o recebimento da importância atualizada de R$1.486,31(um mil, 

quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos). Citado, o 

executado não opôs embargos (id. 25774858). Vê-se que foi feita 

atualização do valor da URH, conforme cálculo de id. 22062120. No 

entanto, verifica-se que a tabela de honorários da OAB é reajustada 

anualmente todo mês fevereiro. Portanto, considerando a atualização da 

URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 

928,51, deve ser aplicado o valor reajustado da unidade pela própria OAB 

para fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 1,5 (um e meio) URH’s, que perfaz o montante de R$ 1.392,76 (mil 

trezentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos). Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a certidão original na Secretaria 

deste juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, 

do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

A lbuquerque e S i lva  Juíza de D i re i to  [1 ]D isponíve l : 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002035-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI OAB - MT16086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002035-66.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MONICA ALBERNAZ HORTENSI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. MONICA 

ALBERNAZ HORTENSI ajuizou ação de título executivo de 1,5 URH´s 

referente aos honorários de defensor dativo fixados no processo de 

código no 519203, em trâmite na Segunda Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá – MT, 

almejando o recebimento da importância atualizada de R$1.556,04 (mil 

quinhentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos). Citado, o 

executado não opôs embargos (id. 25774841). Vê-se que foi feita 

atualização do valor da URH, conforme cálculo de id. 22063016. No 

entanto, verifica-se que a tabela de honorários da OAB é reajustada 

anualmente todo mês fevereiro. Portanto, considerando a atualização da 

URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 

928,51, deve ser aplicado o valor reajustado da unidade pela própria OAB 

para fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 1,5 (um e meio) URH’s, que perfaz o montante de R$ 1.392,76 (mil 

trezentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos). Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a certidão original na Secretaria 

deste juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, 

do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

A lbuquerque e S i lva  Juíza de D i re i to  [1 ]D isponíve l : 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002753-34.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAMEDES ERONILDES DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002753-34.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: MAMEDES ERONILDES DE 

CASTRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 19.643,08 (dezenove mil seiscentos e quarenta e três 

reais e oito centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 

13720447. Citado, o executado manifestou concordância com o cálculo 

apresentado id. 18927362. Passa-se ao julgamento. Diante do exposto, 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 19.643,08 (dezenove mil seiscentos e 

quarenta e três reais e oito centavos). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001362-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001362-73.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ ajuizou ação execução de título 

executivo de 06 URH´s referentes a honorários de defensor dativo 

fixados nos processos de códigos nº 44624, 43978, 45122, 71182, 

45062, 64174 em trâmites na Varas Única da Comarca de Nortelândia – 

MT, almejando o recebimento da importância corrigida de R$5.379,06 (seis 

mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Citado, 

o executado não opôs embargos, conforme certidão. Vê-se que foi feita 

atualização do valor da URH, conforme cálculo no corpo da inicial, 

utilizando-se da tabela de honorários da OAB que é reajustada anualmente 

todo mês fevereiro. Portanto, considerando a atualização da URH na 

tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, 

deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria OAB para 

fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 06 (seis) 

URH’s, que perfaz o montante de R$ 5.571,06 (cinco mil, quinhentos e 

setenta e um reais e seis centavos). Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na 

Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do disposto no art. 

3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das 

certidões de créditos acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001359-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001359-21.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ ajuizou ação de título executivo 

de 06 (seis) URH´s referentes aos honorários de defensor dativo nos 

processos de código n° 84489 e 79550, em trâmite na Comarca de Santo 

Antônio de Leverger– MT, almejando o recebimento da importância de R$ 

5.379,06 (cinco mil trezentos e setenta e nove reais e seis centavos). 

Citado, o executado não se manifestou. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente de 06 (seis) URH’s, que perfaz 
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o montante de R$ 5.379,06 (cinco mil trezentos e setenta e nove reais e 

seis centavos). Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que 

deverá retê-la(s) para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1018658-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA OAB - MT21606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1018658-85.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: TALLITA ROSA CRUZ DE 

ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

TALITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA ajuizou ação execução de título 

executivo de 4,5 URH´s referentes a honorários de defensor dativo 

fixados nos processos de códigos nº 527833, 533770, 523321, 513032, 

em trâmites na 7ª e 9ª Varas Criminais da Comarca de Cuiabá – MT, 

almejando o recebimento da importância corrigida de R$ 3.941,61 (três mil 

novecentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos). Citado, o 

executado não opôs embargos, conforme certidão. Vê-se que foi feita 

atualização do valor da URH, conforme cálculo no corpo da inicial, 

utilizando-se da tabela de honorários da OAB que é reajustada anualmente 

todo mês fevereiro. Portanto, considerando a atualização da URH na 

tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, 

deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria OAB para 

fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 4,5 (quatro e 

meio) URH’s, que perfaz o montante de R$ 4.178,29 (quatro mil, cento e 

setenta e oito reais e vinte e nove centavos). Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na 

Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do disposto no art. 

3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se aos juízos de origens das 

certidões de créditos acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1016028-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016028-79.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE EDUARDO REZENDE DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

JOSÉ EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA ajuizou ação execução de título 

executivo de 05 UPF´s referentes a honorários de defensor dativo fixado 

no processo nº 1042951-56.2018.811.0041, em trâmite na Primeira Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá - MT, 

almejando o recebimento da importância corrigida de R$ 2.166,15. Citado, o 

executado manifestou concordância com o valor apresentado (id. 

27523173). Vê-se que foi feita atualização do valor da UPF, conforme 

cálculo id. 25918389, utilizando-se da tabela de UPF/MT que é reajustada 

mensalmente. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 15 (quinze) UPF’s, que perfaz o 

montante de R$ 2.166,15 (dois mil cento e sessenta e seis reais e onze 

centavos). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) 

certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 

para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003590-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON DA SILVA BERTONCELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003590-21.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EVERSON DA SILVA 

BERTONCELLO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

“ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e tutela de 

urgência inaudita altera pars para fazer cessar os descontos 

previdenciários ilegais” proposta por EVERSON DA SILVA BERTONCELLO 

em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno bem como a restituição, em dobro, dos valores 

descontados no importe de R$ 4.4770,10 (quatro mil setecentos e setenta 

reais e dez centavos). A Liminar foi deferida. Citados, os requeridos 

apresentaram contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). Em que pese este juízo tenha firmado 

posicionamento no sentido de que o requerimento administrativo e a 

respectiva negativa da Administração constituem elemento probatório apto 

a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, 

observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a 

discordância com o pleito. Desse modo, excepcionalmente, nesta hipótese, 

passa-se ao julgamento. Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma 

vez que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na 

primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de 

gratuidade no momento da interposição de recurso inominado, que é a 

fase na qual o processo apresenta a possibilidade de imposição de 

condenação em custas e honorários, o que não é o caso dos autos. 

Passa-se ao mérito. Em síntese, diz o requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 
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como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 22748167, a 

existência de impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas 

porque foram considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, 

quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data 

Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve ser 

corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de 

restituição em dobro, eis que não aplica-se a Fazenda Pública as 

disposições do CDC. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

(Tema 163[1] /STF); 2) condenar e a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

no período de 08/2015 a 07/2019, respeitada a “data direito”, e demais 

parcelas até o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, 

ambos acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021513-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE GONCALVES CASTILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1021513-60.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ARLENE GONCALVES 

CASTILHO REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação proposta em face do MUNICÍPIO DE ALTA 

FLORESTA. Em síntese, diz a parte autora que é servidora pública do 

município requerido, encontra-se de licença médica para tratamento de 

neoplasia e teve suspenso pagamento de subsídios. O Juizado Especial 

da Fazenda Pública de Cuiabá tem competência para as demandas 

propostas dentro da extensão territorial de Cuiabá. A teor do disposto no 

art. 53, III, a, do CPC/2015, a ação deve ser proposta no foro onde está a 

sede da pessoa jurídica. O art. 51, III, da Lei n. 9.099/1995, contempla a 

hipótese de extinção do feito sem julgamento de mérito quando 

reconhecida a incompetência territorial. O Enunciado 89 do FONAJE, 

aplicável ao JEFAZ, estabelece que "A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis", não se 

aplicando ao caso, por conseguinte, a Súmula n. 33 do Superior Tribunal 

de Justiça no âmbito dos Juizados Especiais. Ante o exposto 

considerando que o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá é 

incompetente, em razão do território, para receber, processar e julgar a 

presente ação proposta contra o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, o qual 

deve ser demandado no foro onde está sua sede, reconhece-se e 

declara-se a incompetência territorial e julga-se extinto, sem resolução do 

mérito, o presente feito, na forma do artigo 51, III, da Lei 9.099/1995. Sem 

custas (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 27, da Lei nº 12.153/09). 

Transitada em julgado, ao arquivo. Publique-se. Intime-se a parte autora 

por telefone cientificando-lhe da existência de núcleos de atendimento da 

Defensoria Pública nesta Capital e na cidade de Alta Floresta, caso julgue 

necessário. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000819-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE ALVES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1000819-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCILENE ALVES DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela 

requerente em desfavor da decisão proferida no id. 24241861, sob o 

fundamento de que houve vício de omissão, devido a não ter sido 

esclarecido o motivo da não aplicação da Convenção Internacional sobre 

os Direitos da Pessoa com Deficiência no presente caso. Verifica-se que 

o dispositivo da sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não 

havendo que se falar em omissão por deixar de servir aos interesses da 

requerente, portanto, não há que se falar em divergência quanto aos 

precedentes apresentados. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe 

a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035105-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLADES EDLA BECKER DEMARTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1035105-22.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): GLADES EDLA BECKER DEMARTINI RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração 

uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. 

Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela requerente em 

desfavor da decisão proferida no id. 20686117, sob o fundamento de que 

houve vício de omissão e obscuridade, alegando erro Juízo ao acolher 

somente parte do pedido trazido em inicial, não abrangendo o período total 

trabalhado. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos 

limites do pedido, não havendo que se falar em omissão, obscuridade ou 

contradição, tendo em vista ter agido nos limites legais da ação, portanto, 

deve a parte reclamante buscar em recurso próprio a modificação da 

sentença. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos 

embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de 

declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503522-70.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BINDANDI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503522-70.2015.8.11.0001 REQUERENTE: MARCOS BINDANDI SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 7.150,04 (sete mil cento e cinquenta reais e quatro centavos), 

conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 13322151. Citado, o 

executado manifestou concordância com o valor executado (id. 

16283729). Passa-se ao julgamento. Diante do exposto, HOMOLOGA-SE o 

valor de R$ 7.150,04 (sete mil cento e cinquenta reais e quatro centavos). 

DEFERE-SE o destaque da verba honorária no percentual de 40% 

(quarenta por cento) pactuado entre as partes no contrato de horários 

advocatícios. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002952-22.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NOBRE DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002952-22.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANDERSON NOBRE DE 

AMORIM REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe 

o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA c.c. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por ANDERSON NOBRE DE 

AMORIM em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

consubstanciada em contrato temporário para exercer a função de 

professora, no valor de 8.752,20 (oito mil, setecentos e cinquenta dois 

reais vinte centavos), e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Citado, o reclamado não compareceu na audiência e não 

apresentou a contestação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento do 

requerido na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. É cediço que, os contratos temporários 

possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de 

contratação para prestação de serviço público. O art. 37, inciso II, da 

Constituição Federal, dispõe que: “Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX – a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...) § 

2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” (g.n.) A 

Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de 

prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e 

excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão 

declarado em lei. Os casos de contratação de natureza temporária 

deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional 

interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. O 

Decreto 88/2015 regulamenta as previsões contidas no Estatuto do 

Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de carreira no Estado de Mato 

Grosso, in verbis: Art. 1º Para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público os órgãos da Administração Pública Direta, 

as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso poderão efetuar 

contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos 

previstos neste Decreto. Art. 2º Consideram-se como de necessidade 

temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a: 

(...) IV – admitir professores substitutos ou professores visitantes, 

inclusive estrangeiros: a) pela Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso; b) pela Secretaria de Estado de Educação; Art. 8º As 

contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo 

máximo de: II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, 

incisos II, IV, letra “b”, e VII, deste decreto; Art. 9º Os prazos previstos no 

artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual 

período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o 

exigir. (g.n.) Portanto, a Constituição Federal prevê expressamente, como 

regra, a necessidade de prévia aprovação em concurso para o 

provimento dos cargos públicos e excepciona referida regra ao tratar de 

cargos de provimento em comissão declarado em lei. Os casos de 

contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo 

determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja 

contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em 

vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de 

concurso público ou estatutário. Vê-se que a reiterada contratação 

temporária não se enquadra na legislação estadual, porque, a despeito da 

alegada existência de “intervalos” entre as contratações, a prestação de 

serviços temporários extrapola o prazo máximo de 12 meses estabelecido 

pela legislação vigente. Portanto, deve ser reconhecido o descumprimento 

das regras constitucionais e da legislação específica relativa à 

contratação por prazo determinado pela administração pública, 

impondo-se a nulidade do contrato e, em consequência, aplica-se o art. 

19-A, da Lei nº 8036/90. Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário. Acerca deste ponto, o STF atribuindo 

repercussão geral, firmou o entendimento que são devidos o saldo de 

salário e o levantamento de saldo de FGTS nas hipóteses de contratação 

temporária que não observou as regras legais, in litteris: 

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS 

JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE 

SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - 

REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO 

A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo 

Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 

contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância 

das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em 

concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à 

autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a 

empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos 

jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO SUL). O acórdão do citado 

RE declara expressamente que: “5. É de se confirmar, portanto, o acórdão 

recorrido, adotando-se a seguinte tese, para fins de repercussão geral: A 

Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, 

§ 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos 

válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”(g.n). Vale lembrar que, 
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no âmbito do direito Administrativo vige o princípio da legalidade, segundo 

o qual a Administração somente pode atuar nos estritos limites da Lei. Para 

tanto, de acordo com a decisão do STF, não observados os requisitos 

legais para a contratação temporária o trabalhador faz jus ao recebimento 

do FGTS, a demandar o deferimento do pleito inicial para o seu 

recebimento. No que se refere ao pedido de danos morais, não se verifica 

a caracterização de nenhum dos elementos da responsabilidade civil 

referentes ao fato, dano e nexo causal, motivo pelo qual não há como 

acolher este pedido. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade 

dos contratos temporários da requerente e CONDENAR o requerido a 

pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao 

percentual a título de FGTS), no período de contratação temporária 

compreendido de 12/2013 a 22/12//2017, acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo 

IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido; e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Para fins de 

cumprimento de sentença deve a parte autora juntar o cálculo do débito 

com os respectivos holerites de todo o período. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registra no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000469-87.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA CRUZ OAB - MT10613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000469-87.2016.8.11.0001 REQUERENTE: ANA PAULA CARVALHO 

ROCHA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 5.362,02 (cinco mil trezentos e sessenta e dois reais e 

dois centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 

12532095, 12532096, 12532104, 12532107 e 12532112. Citado, o 

executado quedou-se inerte, conforme certidão colacionada no i.d. 

17032714. Passa-se ao julgamento. Diante do exposto, HOMOLOGA-SE o 

valor de R$ 5.362,02 (cinco mil trezentos e sessenta e dois reais e dois 

centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-55.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEZ MOURA TAPAJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001564-55.2016.8.11.0001 REQUERENTE: WALDEZ MOURA TAPAJOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 7.977,88 (sete mil novecentos e setenta e sete reais e oitenta e oito 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 14397011. 

Citado, o executado não apresentou impugnação. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 7.977,88 (sete mil novecentos e setenta e 

sete reais e oitenta e oito centavos), conforme cálculo juntado no id. 

14397011. Defere-se o destaque da verba honorária no percentual 

pactuado entre as partes (15%). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501891-91.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL AUGUSTO ALVES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501891-91.2015.8.11.0001 REQUERENTE: MIGUEL AUGUSTO ALVES DE 

AMORIM REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 7.946,98 (sete mil novecentos e quarenta e seis reais e 

noventa e oito centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no 

id. 14389557. Citado, o executado quedou-se inerte conforme certidão 

elencada no id. 17102183. Passa-se ao julgamento. Diante do exposto, 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 7.946,98 (sete mil novecentos e quarenta e 

seis reais e noventa e oito centavos). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502872-23.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ORMONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502872-23.2015.8.11.0001 REQUERENTE: GILBERTO ORMONA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 8.502,87 (oito mil quinhentos e dois reais e oitenta e sete centavos), 

conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 14421696. Citado, o 

executado quedou-se inerte, conforme certidão id. 17100215. Passa-se 

ao julgamento. Diante do exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 8.502,87 

(oito mil quinhentos e dois reais e oitenta e sete centavos). DEFERE-SE o 

destaque da verba honorária no percentual de 15% (quinze por cento) 

pactuado entre as partes no contrato de horários advocatícios. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501681-40.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULO BARROS DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501681-40.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: SERGIO PAULO BARROS DE 

ASSIS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 31.011,39 (trinta e um mil, onze reais e trinta e nove 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 13179516. 

Citado, o executado manifestou concordância com o valor executado (id. 

16065727). Passa-se ao julgamento. Diante do exposto, HOMOLOGA-SE o 

valor de R$ 31.011,39 (trinta e um mil, onze reais e trinta e nove 

centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001808-81.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EXUPERIO DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001808-81.2016.8.11.0001 REQUERENTE: EXUPERIO DE OLIVEIRA FILHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 44.964,08 (quarenta e quatro mil novecentos e sessenta e quatro 

reais e oito centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 

11829468. Citado, o executado quedou-se inerte. Passa-se ao julgamento. 

Diante do exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 44.964,08 (quarenta e 

quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais e oito centavos). Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500334-40.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ANGELO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

196 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500334-40.2013.8.11.0001 REQUERENTE: GILSON ANGELO LEITE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 17.283,06 (dezessete mil, duzentos e oitenta e três reais e seis 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 14073844. 

Citado, o executado quedou-se inerte. Passa-se ao julgamento. Diante do 

exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 17.283,06 (dezessete mil, 

duzentos e oitenta e três reais e seis centavos). Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004664-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004664-92.2016.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ZULMA 

CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de “ação declaratória de extinção de cobrança 

indevida e restituição de valores c/c pedido liminar inaudita altera pars” 

proposta por ZULMA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando que o requerido 

abstenha-se de continuar efetuando os descontos a título de Contribuição 

Previdenciária da Requerente, bem como o percebimento das 
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contribuições descontadas desde o mês de novembro de 2013 que 

perfazem o valor de R$20.788,00 (vinte mil setecentos e oitenta e oito 

reais). Citado, o reclamado apresentou contestação. Passa-se ao 

julgamento. De pronto, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial porquanto 

é possível identificar qualitativamente a pretensão da parte autora e a 

eventual deficiente demonstração do direito relaciona-se ao conteúdo 

probatório da demanda e classifica-se como matéria pertinente à análise 

de mérito, com a qual será apreciada simultaneamente. Em que pese este 

juízo tenha firmado posicionamento no sentido de que o requerimento 

administrativo e a respectiva negativa da Administração constituem 

elemento probatório apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o 

interesse de agir, observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da 

qual se extrai a discordância com o pleito. Desse modo, excepcionalmente, 

nesta hipótese, passa-se ao julgamento. Extrai-se dos autos que a parte 

reclamante, aposentada em 25/11/2013, requer a imunidade da 

contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, baseando 

seu pedido no Projeto de Emenda Constitucional (PEC 555). A Lei 

Complementar nº 202/2004 (alterada pelas leis complementares nº 254/06, 

268/07, 479/12, 524/14) dispõe sobre a contribuição previdenciária dos 

servidores públicos civil e militares ativos, inativos e pensionistas do 

Estado de Mato Grosso, e estabelece no art. 2º que: Art. 2º As alíquotas 

relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema 

previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por 

força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da 

Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) 

e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes 

percentuais: I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos 

servidores civis e militares em atividade; II - 11% (onze por cento) da 

parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma 

e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios 

previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 

201 da Constituição Federal. (Nova redação dada pela LC 479/12). g.n. III - 

(revogado) LC 479/12 IV - 11% (onze por cento) da parcela dos 

proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão 

que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios 

previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o 

Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de 

doença incapacitante, nos termos desta lei. (Acrescentado pela LC 

524/14) § 1º A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, 

das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus 

servidores ativos, inativos e pensionistas. (Represtinado pela LC 268/07) 

§ 2º Incidirá contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina dos 

servidores ativos, inativos e dos pensionistas. § 3º Para efeito de aferição 

das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo 

prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório. § 4° Para efeito do 

disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, 

consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 

6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que 

impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, 

devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato 

Grosso. (Acrescentado pela LC 524/14) Como se observa, as Leis 

Complementares nºs 04/90 e 202/04 foram alteradas pela publicação da 

Lei Complementar nº 479, de 26 de dezembro de 2012, estabelece o 

desconto previdenciário no importe de 11% (onze por cento) sobre a 

parcela dos proventos que supere o teto máximo estabelecido para os 

benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. Assim, 

em análise dos autos e dos documentos encartados, notadamente dos 

holerites anexados aos Id’s nº 363767, 393769 e 693772, verifico que de 

fato existem descontos a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

INATIVO, todavia, tais descontos, estão amparados pela vigência da Lei 

Complementar Estadual nº 202, de 28/12/2004. Ademais, conforme o art. 

40 da Constituição Federal na redação dada pela EC nº 41/03, a 

contribuição dos aposentados e pensionistas não se reveste de 

facultatividade, sendo, assim, obrigatória para manter viável o sistema 

previdenciário e o equilíbrio atuarial do fundo: "Art. 40. Aos servidores 

titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 

regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 

contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e 

dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial e o disposto neste artigo". Inexiste norma de 

imunidade total da contribuição previdenciária, devendo ser obedecidos os 

princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como 

aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de 

participação no custeio e diversidade da base de financiamento. 

Sobretudo, porque se trata de pedido baseado em Projeto de Emenda 

Constitucional, ou seja, que não possui condão Legal, portanto, impossível 

de ser aplicado. Assim, não é possível a total imunidade da contribuição 

previdenciária sobre os proventos da autora. Diante do exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001917-90.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLODOALDO GERMANO 

BASTOS DE MOURA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS 

DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” proposta por CLODOALDO 

GERMANO BASTOS DE MOURA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o 

adicional noturno, restituição em dobro do montante descontado no total de 

R$ 8.366,82 (oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois 

centavos). Citados, os requeridos apresentaram contestação. Processo 

apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO 

Como se sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a 

prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas 

apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e 

da Súmula nº 85 do STJ[2]. Ultrapassado o prazo quinquenal, verifica-se a 

ocorrência da prescrição em relação às parcelas de janeiro a junho de 

2014, tendo em vista que a ação foi distribuída no dia 18/07/2019. Desse 

modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral referente ao 

período anterior a 07/2014. II – MÉRITO A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MTPREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 
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contribuição previdenciária sobre adicional noturno. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Vê-se, contudo, no demonstrativo de cálculo de id. 

21864382 e 21864383, a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os 

meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação 

do débito, mas devem ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. 

Verifica-se ainda que o referido cálculo inclui os descontos realizados em 

período atingido pela prescrição quinquenal, qual sejam, 01/2014 a 

06/2014, devendo ser extirpados da futura execução. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não aplica-se a 

Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do exposto, RATIFICA-SE 

a liminar deferida e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno (Tema 163[3]/STF); 2) condenar o ESTADO DE 

MATO GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional 

noturno, nos meses de 07/14 a 12/14, e a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma 

natureza a partir de 01/2015 até o efetivo cumprimento da liminar, mediante 

comprovação, ambas importâncias, acrescidas de correção monetária 

pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, 

por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 1º - As dívidas passivas da 

União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 

ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem. [2] SÚMULA Nº 85: Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação..RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o 

terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional 

noturno e o adicional de insalubridade. [3] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001386-04.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCIANA MARIA LEITE DOS 

SANTOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER 

CESSAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” proposta por 

LUCIANA MARIA LEITE DOS SANTOS em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade, bem como a restituição, em dobro, do montante descontado, 

no total de R$ 8.884,42 (oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e 

quarenta e dois centavos). A liminar foi deferida. Citado, o requerido 

apresentou contestação. Processo apto para julgamento antecipado (art. 

355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que 

o MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, 

legítima para responder por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária a partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Em 

síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno e adicional de insalubridade. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Verifica-se, contudo, no demonstrativo de cálculo de id. 

20714790, a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de 

restituição em dobro, eis que não aplica-se a Fazenda Pública as 

disposições do CDC. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar e 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

adicional de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar a autarquia 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a 

soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno e adicional de insalubridade, a partir de 01/2015 

até o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, ambas 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.
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1002504-12.2019.8.11.0002 REQUERENTE: ELKE MCPEAR GUSMAO 

BARBOSA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de ação de 

cobrança proposta por ELKE MCPEAR GUSMÃO BARBOSA em desfavor 

do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, na qual objetiva a declaração de nulidade dos 

sucessivos contratos temporários no período de 2008 a 2018 e 

pagamento da indenização substitutiva de FGTS relativa ao período 

laborado. Citado, o requerido não compareceu à audiência de conciliação, 

mas apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. Inobstante o não 

comparecimento do requerido à audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. No sistema dos juizados 

especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há 

interesse para o requerimento/indeferimento de gratuidade no momento da 

interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o processo 

apresenta a possibilidade de imposição de condenação em custas e 

honorários, o que não é o caso dos autos. A requerente alega que foi 

contratada temporariamente no período de 2008 a 2018, com isso 

pretende o recebimento do FGTS por todo o período trabalhado. No que 

tange a prescrição, segundo o disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 

20.910/1932: "Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." 

Ultrapassado o prazo quinquenal, verifica-se a ocorrência da prescrição 

em relação às parcelas anteriores a 20/03/2014, tendo vista que a ação 

foi distribuída no dia 20/03/2019. Desse modo, ACOLHE-SE a prescrição 

das parcelas dos períodos anteriores a 20/03/2014. É cediço que os 

contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem 

forma excepcional de contratação para prestação de serviço público, haja 

vista que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente 

a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos 

cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de 

provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de 

excepcional interesse público, vejamos: Art. 37. A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) 

Observa-se ainda que, o § 2º do artigo alhures mencionado preceitua: “A 

não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato 

e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” O art. 37, 

inciso IX, da CF estabelece que: “IX – a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público.” Tal legislação regulamentará 

o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua 

caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso 

público ou estatutário. Portanto, trata-se de norma específica, não se 

aplicando a CLT ao presente caso, eis que a relação é 

jurídico-administrativa[1]. Assim, o Município de Cuiabá atendeu aos 

requisitos estabelecidos pela legislação que rege o tema editando a Lei 

Municipal nº 4.424/2003, que estabelece: Art. 1º Para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da 

Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas 

poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas 

condições e prazos previstos nesta Lei. Art. 2º Considera-se 

necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do 

município: I – assistência e situações de calamidade pública; II – combate a 

surtos endêmicos; III – admissão de professor substituto e professor 

visitante; (g.n.) IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo 

Poder Público: a) limpeza pública; b) construções públicas; c) serviços na 

área de Saúde; d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos 

serviços públicos nas secretarias municipais; V – atender programas 

sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Desenvolvimento Humano. (Nova redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de 

março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 578 de 

04/03/2015) (...) Art. 4º As contratações serão feitas por tempo 

determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, 

observados os seguintes prazos máximos: (g.n.) Parágrafo único. Dentro 

do prazo de 90 (noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do 

término do prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde e da 

assistência social, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com 

aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o 

contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada 

na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço 

público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e 

para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento 

das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida pelo 

prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, procedendo-se, neste 

intervalo, à realização de novo processo seletivo simplificado. 

(Acrescentado pela Lei nº 5.920, de 19 de março de 2015, publicado no 

Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 591, de 23 de março de 2015) I – até 

doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; II– até dezoito meses, no 

caso do inciso III, do art. 2°. (Nova redação dada pela Lei nº 5.172 de 

30/12/2008, publicada na Gazeta Municipal nº 942 de 27/02/2009) (g.n.) III 

– até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º. III – até 4 

(quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º.” (Nova redação 

dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial 

Eletrônico do TCE nº 578 de 04/03/2015) Com efeito, a Lei Municipal 

vigente à época da contratação determinava que os contratos por prazo 

determinado poderiam ser prorrogados, por uma única vez, pelo mesmo 

período respeitado o prazo máximo de até dezoito meses. Vê-se que a 

espécie de contratação não se enquadra na legislação municipal, eis que 

ultrapassado o prazo, não estando claro, inclusive, as circunstâncias da 

contratação conforme especificação legal – ônus probatório que é imposto 

ao requerido. Por essa premissa, impõe-se o reconhecimento da nulidade 

dos contratos por não observância às regras que embasam esta espécie 

de relação. Acerca deste ponto, o STF atribuindo repercussão geral, 

firmou que são devidos o saldo de salário e o levantamento de saldo de 

FGTS nas hipóteses de contratação temporária, cuja contratação não 

observou as regras legais: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO SUL) 

(g.n) O acórdão do citado RE declara expressamente que: “5. É de se 

confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a seguinte tese, 

para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 comina de 

nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a 

observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia 

aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas 

contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos 

empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS.” (g.n) Para tanto, de acordo com a decisão 

do STF, não observados os requisitos legais para a contratação 

temporária o trabalhador faz jus apenas ao saldo de salário e recebimento 

do FGTS. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos 

temporários descritos nos autos e CONDENAR o requerido a pagar à 

requerente o valor de 8% sobre a remuneração (correspondente ao 

percentual a título de FGTS), no período não prescrito de 20/03/2014 a 

21/12/2018, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice 
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oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a 

citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam 

ter sido adimplidos; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brunna Neves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Precedente: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO (...) 2. Não obstante, “O 

fato de o contrato de trabalho temporário ser nulo 'ou se tornado nulo em 

razão de sucessivas e ilegais prorrogações' não transforma 

automaticamente o seu caráter jurídico-administrativo em celetista. A sua 

natureza é e continua sendo jurídico-administrativa, a atrair a competência 

da justiça comum, estadual ou federal”. (Reclamação 5.863/MT, Ministro 

Joaquim Barbosa) (...) 5. Em se tratando de relação jurídico-administrativa, 

não se aplica a multa de 40% do FGTS, aquelas previstas nos arts. 467 e 

477, §8º, da CLT, assim como a anotação na CTPS, por se tratar de 

verbas tipicamente celetistas. (TJMT Ap 27331/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001420-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILMA TAVARES DE SOUZA HOLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001420-76.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOILMA TAVARES DE SOUZA 

HOLANDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). JOILMA TAVARES DE 

SOUZA HOLANDA ajuíza ação em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

almejando “promoção à graduação de 2º Tenente PM no ano de 2012, e no 

ano de 2014 o posto de 1º Tenente PM e em dezembro de 2016 ao posto 

de Capitão PM; recebimento da remuneração devida referente à 

graduação desde a data em que deveria ter sido promovido a Graduação 

de Subtenente”. Citada, a parte reclamada não compareceu na audiência 

inicial, mas apresentou defesa. Decido. Consoante o disposto no artigo 

345, inciso II do CPC, não são aplicados os efeitos da revelia contra o 

reclamado, diante da indisponibilidade do interesse público. Verifica-se 

que a ação meramente declaratória ou declaratória pura é aquela que tem 

como objetivo apenas a eliminação de incertezas sobre a existência ou 

inexistência de uma relação jurídica. Sobre isso, leciona o doutrinador 

Pontes de Miranda: “A ação declarativa é a ação a respeito do ser ou não 

ser da relação jurídica. Supõe a pureza (relativa) do enunciado que se 

postula; por ele, não se pede condenação, nem constituição, nem 

mandamento, nem execução. Só se pede que se torne claro (de-clare), 

que se ilumine o recanto do mundo jurídico para se ver se é, ou se não é, 

a relação jurídica de que se trata. O enunciado é só enunciado de 

existência. A prestação jurisdicional em simples clarificação”. (Tratado das 

ações . t. 1. Campinas: Bookseller, 1998. p. 132 ) Portanto, o objetivo é 

restrito a obter uma declaração judicial, a qual não conterá pedido de 

condenação e sequer pretensão em ordenar qualquer obrigação, portanto, 

não aplicável ao caso em comento a imprescritibilidade utilizada em ações 

puramente declaratórias, por pretender sua reclassificação para ser 

promovido, e a consequência desta preterição do direito a promoção é ser 

ressarcido com a diferença salarial. Desse modo, é cediço que o Decreto 

nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal 

para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem." Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou 

no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de ato de 

promoção não é de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à prescrição 

do fundo de direito: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

MILITAR. ERRONAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AOLONGO DA 

CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE 

TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA 

REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da 

carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à 

prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (...) IV. 

Agravo Regimental improvido. (STJ AgRg nos EDcl no AREsp 512.734/SC, 

Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 30/03/2016)” (g.n.) “ADMINISTRATIVO. MILITAR. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PROMOÇÃO A POSTO 

SUPERIOR. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. (...) II - É 

firme a jurisprudência no sentido de reconhecer a prescrição do fundo de 

direito quando já ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da 

ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do 

art. 1º do Decreto n. 20.910/32. (...) (STJ AgInt no AREsp 943.951/DF, Rel. 

Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, 

DJe 24/03/2017)” (g.n.) O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também 

usou a mesma regra: “(...) OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – 

TENTATIVA DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO 

AFASTADA NO CASO CONCRETO – INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO 

REFERIDO DECRETO E DAS SÚMULAS 443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO 

DE PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO 

– EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas 

ações contra a Fazenda Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do 

Decreto n. 20.910/32, pelo qual “As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem”, tendo o prazo prescricional seu início com a efetiva 

lesão do direito reclamado, por aplicação do princípio da actio nata. 2. 

Quando a ação busca configurar ou restabelecer uma situação jurídica 

fundamental, isto é, relativa ao direito de ser servidor público, o prazo 

prescricional de cinco anos deve ser contado a partir do momento em que 

a parte teve ciência da violação de seu direito pela Administração, sob 

pena de configuração da prescrição do próprio fundo de direito.3. 

Diversamente, porém, se a pretensão volta-se apenas aos efeitos 

pecuniários decorrentes de uma situação jurídica fundamental já 

reconhecida, fala-se em prescrição de trato sucessivo, que atinge apenas 

as parcelas anteriores aos cinco anos antes do ajuizamento da ação 

proposta contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 3º, do Decreto n. 

20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 85/STJ. (...) (Ap 99383/2013, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014)” (g.n.) Destarte, infere-se do 

entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar pretende revisão 

de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o 

transcurso de mais de cinco anos, sendo incontroverso de que o mesmo 

não participou anteriormente de nenhuma ação judicial ou realizou algum 

protocolo de pedido administrativo, visando suspender a prescrição. In 

casu, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte 

reclamante alega ter nascido seu direito à promoção, sendo no de 2012, 

vindo a interpor a presente ação em 2019. Não havendo prova nos autos 

de fato suspensivo ou interruptivo da contagem de prazo e observando a 

data em que se postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão 

encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda 

Pública. Posto isto, declara-se a prescrição da pretensão inicial; e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 
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da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Leidydaime 

Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BORGES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001462-28.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALESSANDRO BORGES 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). ALESSANDRO BORGES 

FERREIRA interpôs ação de cobrança em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, alegando que participou do Curso Superior de Polícia (CSP) – 

Curso de Especialização em Gestão Obrigacional de Segurança Pública, 

no período de 30/01/2009 a 10/12/2010, com isso pretende o recebimento 

do valor correspondente aos juros e correção monetária relativo à Bolsa 

Pesquisa recebida somente em 30/04/2014, no valor de R$ 7.606,89. 

Citado, o reclamado não compareceu na audiência de conciliação e não 

apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, bem como a 

ausência de contestação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Registra-se, de início, que o art. 45, I, da LC 

408/2010 - no qual se funda a pretensão da parte reclamante, foi 

revogado pela Lei Complementar 509/2013. Segue a atual redação da Lei: 

“Art. 45. O militar estadual matriculado em cursos para progressão na 

carreira receberá uma bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, 

acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais: I - (revogado) 

(Revogado pela LC 509/13) “Redação original. I - 30% (trinta por cento) do 

subsídio do militar estadual, quando o curso for realizado dentro do 

estado;” II - 50% (cinquenta por cento) do subsídio do militar estadual, 

quando o curso for realizado em outro estado da federação; III - 100% 

(cem por cento) do subsídio do militar estadual, quando o curso for 

realizado em outro país.” Vê-se, portanto, que a partir da publicação da LC 

509/2013, houve a supressão do direito ao benefício da bolsa pesquisa 

quando o curso ocorrer dentro do Estado. Da análise do dispositivo legal 

infere-se a ausência de detalhamento do referido benefício, como por 

exemplo, os requisitos para concessão ou até mesmo dotação 

orçamentária, por se tratar de despesa pública que se sujeita a regular 

processo. No âmbito da doutrina, o Min. Gilmar Mendes e Paulo Gustavo 

Gonet Branco esclarecem que as normas de eficácia limitada “somente 

produzem os seus efeitos essenciais após um desenvolvimento normativo 

posterior, a cargo dos poderes constituídos. A sua vocação de ordenação 

depende, para ser satisfeita nos seus efeitos básicos, da interpolação do 

legislador infraconstitucional. São normas, pois, incompletas, 

apresentando baixa densidade normativa.”. Ao passo que as normas de 

eficácia plena “são as idôneas para produzir todos os efeitos previstos, 

isto é, podem disciplinar de pronto as relações jurídicas, uma vez que 

contêm todos os elementos necessários. Correspondem aos casos de 

norma autoexecutável.”.[1] Da análise da conceituação trazida pelos 

eméritos doutrinadores em conjunto com a forma disposta na LC 408/2010 

concernente à bolsa pesquisa, salta aos olhos a necessidade de 

regulamentação da matéria para o seu respectivo recebimento. A 

ausência do caráter de aplicação imediata está demonstrada pelo fato de 

que houve a regulamentação do art. 45, I, da LC 408/2010 por meio da 

Instrução Normativa nº 002/2012/GAB/SESP, de 06 de agosto de 2012, 

cujo teor estabelece os procedimentos a serem observados em relação ao 

pagamento de indenização aos servidores militares que estejam 

frequentando curso para progressão na carreira dentro do Estado; ou em 

outro Estado da federação; ou realizado em outro país. A mencionada IN 

foi publicada no Diário Oficial do Estado de 10/08/2012, edição nº 25864, 

p. 27-28, na qual se destaca: “O Secretário de Segurança Pública no uso 

de suas atribuições que lhe confere o artigo 71, inciso II da Constituição 

Estadual; Considerando o artigo 45 da Lei Complementar 408/11 que institui 

verba indenizatória denominada de Bolsa Pesquisa, ao Militar matriculado 

em curso para progressão na carreira; Considerando a necessidade de 

fixar o procedimento de requerimento do militar perante a Secretaria de 

Estado de Segurança Pública concernente à Bolsa Pesquisa; RESOLVE: 

Art.1°- Disciplinar e normatizar os procedimentos para a concessão do 

pagamento da indenização prevista no art. 45 da Lei Complementar n° 

408/2010, aos militares que estejam frequentando curso para progressão 

na carreira dentro do estado, em outro estado da federação ou em outro 

país. Parágrafo Único – É vedado o pagamento da indenização, disposta 

no caput deste artigo, ao militar que se encontra em licença para 

qualificação profissional, bem como àquele que tendo solicitado a 

participação em curso deteve indeferimento pelo Comandante Geral. 

Art.2°- Para recebimento do benefício, o servidor militar, deverá a cada 30 

(trinta) dias transcorridos do curso, encaminhar requerimento dirigido ao 

Secretário de Estado de Segurança Pública, nos moldes do Anexo I desta 

Instrução Normativa, devidamente assinado pelo servidor militar e pelo 

Diretor de Ensino, e instruído com os seguintes documentos: a) Ofício 

citando o nome do militar, o curso, a localidade, o período contemplado 

pela indenização e demais informações pertinentes; b) Atestado de 

frequência mensal da Instituição em que o militar encontra-se 

frequentando o Curso; c) Cópia da publicação do boletim do Comando 

Geral designando o servidor militar para frequentar o curso; d) Declaração 

de matrícula no curso emitida pela Diretoria de Ensino da Instituição em que 

o militar encontra-se frequentando o Curso; e) Declaração do militar de 

que no período cursado não recebeu diária e/ou ajuda de custo; f) 

Documento constando a dotação orçamentária para processamento do 

pagamento da indenização, emitido pela Instituição. § 1º O pagamento 

somente será efetivado em nome do servidor. § 2º Nos casos em que o 

período cursado compreender menos de 30 (trinta) dias, o pagamento 

deve ser proporcional à quantidade de dias frequentados. Art.3°- O Militar 

fica obrigado a apresentar o Certificado de Conclusão do Curso para 

Progressão, emitido pela Instituição de Ensino, em até 45 (quarenta e 

cinco) dias, contados da conclusão do curso, para a finalização do 

processo. (...) Art.6°- Os casos omissos ou pendentes de interpretação 

serão dirimidos pelo Secretário de Estado de Segurança Pública após ser 

ouvida a Instituição a que o militar pertence. Art.7º- Esta Instrução 

Normativa entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.” Assim, como na ocasião em que a parte 

reclamante participou do curso (2011), a norma legal era desprovida de 

eficácia, por estar claramente incompleta e não tinha condições de gerar 

efeitos, o pagamento da verba, a posteriori, se mostra indevido, de forma 

que, ainda que a administração pública tenha efetuado a quitação, 

repita-se, sem observar na norma regulamentadora - Instrução Normativa 

nº 002/2012/GAB/SESP –não há que se falar em reconhecimento do direito 

à diferença correspondente à correção monetária e juros, ora pleiteados. 

Ademais, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de 

remuneração demanda a existência de prévia dotação orçamentária e 

autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial; e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Decorrido o prazo recursal, sem impugnação à sentença, 
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arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada do sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1]MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo 

Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e atual. – São Paulo : 

Saraiva, 2012, p. 105-106.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001413-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU ALVES FERREIRA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001413-84.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIZEU ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). ELIZEU ALVES FERREIRA ajuíza ação 

em desfavor do Estado de Mato Grosso, almejando “promoção à 

graduação de 2º Tenente PM no ano de 2012, e no ano de 2014 o posto 

de 1º Tenente PM e em dezembro de 2016 ao posto de Capitão PM; 

recebimento da remuneração devida referente à graduação desde a data 

em que deveria ter sido promovido a Graduação de Subtenente”. Citada, a 

parte reclamada não compareceu na audiência inicial, mas apresentou 

defesa. Decido. Consoante o disposto no artigo 345, inciso II do CPC, não 

são aplicados os efeitos da revelia contra o reclamado, diante da 

indisponibilidade do interesse público. Verifica-se que a ação meramente 

declaratória ou declaratória pura é aquela que tem como objetivo apenas a 

eliminação de incertezas sobre a existência ou inexistência de uma 

relação jurídica. Sobre isso, leciona o doutrinador Pontes de Miranda: “A 

ação declarativa é a ação a respeito do ser ou não ser da relação jurídica. 

Supõe a pureza (relativa) do enunciado que se postula; por ele, não se 

pede condenação, nem constituição, nem mandamento, nem execução. Só 

se pede que se torne claro (de-clare), que se ilumine o recanto do mundo 

jurídico para se ver se é, ou se não é, a relação jurídica de que se trata. O 

enunciado é só enunciado de existência. A prestação jurisdicional em 

simples clarificação”. (Tratado das ações . t. 1. Campinas: Bookseller, 

1998. p. 132 ) Portanto, o objetivo é restrito a obter uma declaração 

judicial, a qual não conterá pedido de condenação e sequer pretensão em 

ordenar qualquer obrigação, portanto não aplicável ao caso em comento a 

imprescritibilidade utilizada em ações puramente declaratórias, por 

pretender sua reclassificação para ser promovido, e a consequência 

desta preterição do direito a promoção é ser ressarcido com a diferença 

salarial. Desse modo, é cediço que o Decreto nº 20.910/1932, em seu 

artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de 

qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, 

vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." 

Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido 

de que a demanda que versa sobre retificação de ato de promoção não é 

de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à prescrição do fundo de 

direito: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRONAS 

DATAS DAS PROMOÇÕES, AOLONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, 

COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU O MILITAR DA 

AERONÁUTICA PARA A RESERVA REMUNERADA E POSTERIOR 

REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) III. Na 

forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de 

revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de 

retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de 

direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (...) IV. Agravo Regimental 

improvido. (STJ AgRg nos EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra 

ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 

30/03/2016)” (g.n.) “ADMINISTRATIVO. MILITAR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 

DO CPC. INEXISTÊNCIA. PROMOÇÃO A POSTO SUPERIOR. ATO DE 

EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. (...) II - É firme a 

jurisprudência no sentido de reconhecer a prescrição do fundo de direito 

quando já ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o 

ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32. (...) (STJ AgInt no AREsp 943.951/DF, Rel. Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 

24/03/2017)” (g.n.) O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a 

mesma regra: “(...) OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO 

– INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE 

APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO 

CASO CONCRETO – INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO 

DECRETO E DAS SÚMULAS 443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

DE CINCO ANOS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a 

Fazenda Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 

20.910/32, pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, 

tendo o prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito 

reclamado, por aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação 

busca configurar ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto 

é, relativa ao direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco 

anos deve ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da 

violação de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da 

prescrição do próprio fundo de direito.3. Diversamente, porém, se a 

pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de 

trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 

85/STJ. (...) (Ap 99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 

11/08/2014)” (g.n.) Destarte, infere-se do entendimento do STJ, de que a 

hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará 

na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco 

anos, sendo incontroverso de que o mesmo não participou anteriormente 

de nenhuma ação judicial ou realizou algum protocolo de pedido 

administrativo, visando suspender a prescrição. In casu, o termo inicial da 

contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter 

nascido seu direito à promoção, sendo no de 2012, vindo a interpor a 

presente ação em 2019. Não havendo prova nos autos de fato 

suspensivo ou interruptivo da contagem de prazo e observando a data em 

que se postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se 

fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública. Posto 

isto, declara-se a prescrição da pretensão autoral; e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso II, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001099-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001099-41.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). ELAINE VIEIRA DE ALMEIDA ajuíza 

reclamação em desfavor do Estado de Mato Grosso, almejando “promoção 

à graduação de Cabo PMMT a contar abril de 2011, e no ano de 2015 o 

posto de 3º Sargento PMMT e em abril de 2019 ao posto de 2º Sargento 

PMMT; recebimento da remuneração devida referente à graduação desde 

a data em que deveria ter sido promovido a Graduação de Subtenente”. 

Citada, a parte reclamada não compareceu na audiência inicial e não 

apresentou defesa. Decido. Consoante o disposto no artigo 345, inciso II 

do CPC, não são aplicados os efeitos da revelia contra o reclamado, diante 

da indisponibilidade do interesse público. Verifica-se que a ação 

meramente declaratória ou declaratória pura é aquela que tem como 

objetivo apenas a eliminação de incertezas sobre a existência ou 

inexistência de uma relação jurídica. Sobre isso, leciona o doutrinador 

Pontes de Miranda: “A ação declarativa é a ação a respeito do ser ou não 

ser da relação jurídica. Supõe a pureza (relativa) do enunciado que se 

postula; por ele, não se pede condenação, nem constituição, nem 

mandamento, nem execução. Só se pede que se torne claro (de-clare), 

que se ilumine o recanto do mundo jurídico para se ver se é, ou se não é, 

a relação jurídica de que se trata. O enunciado é só enunciado de 

existência. A prestação jurisdicional em simples clarificação”. (Tratado das 

ações . t. 1. Campinas: Bookseller, 1998. p. 132 ) Portanto, o objetivo é 

restrito a obter uma declaração judicial, a qual não conterá pedido de 

condenação e sequer pretensão em ordenar qualquer obrigação, portanto, 

não aplicável ao caso em comento a imprescritibilidade utilizada em ações 

puramente declaratórias, por pretender sua reclassificação para ser 

promovido, e a consequência desta preterição do direito a promoção é ser 

ressarcido com a diferença salarial. Desse modo, é cediço que o Decreto 

nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal 

para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem." Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou 

no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de ato de 

promoção não é de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à prescrição 

do fundo de direito: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

MILITAR. ERRONAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AOLONGO DA 

CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE 

TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA 

REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da 

carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à 

prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (...) IV. 

Agravo Regimental improvido. (STJ AgRg nos EDcl no AREsp 512.734/SC, 

Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 30/03/2016)” (g.n.) “ADMINISTRATIVO. MILITAR. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PROMOÇÃO A POSTO 

SUPERIOR. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. (...) II - É 

firme a jurisprudência no sentido de reconhecer a prescrição do fundo de 

direito quando já ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da 

ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do 

art. 1º do Decreto n. 20.910/32. (...) (STJ AgInt no AREsp 943.951/DF, Rel. 

Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, 

DJe 24/03/2017)” (g.n.) O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também 

usou a mesma regra: “(...) OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – 

TENTATIVA DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO 

AFASTADA NO CASO CONCRETO – INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO 

REFERIDO DECRETO E DAS SÚMULAS 443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO 

DE PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO 

– EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas 

ações contra a Fazenda Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do 

Decreto n. 20.910/32, pelo qual “As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem”, tendo o prazo prescricional seu início com a efetiva 

lesão do direito reclamado, por aplicação do princípio da actio nata. 2. 

Quando a ação busca configurar ou restabelecer uma situação jurídica 

fundamental, isto é, relativa ao direito de ser servidor público, o prazo 

prescricional de cinco anos deve ser contado a partir do momento em que 

a parte teve ciência da violação de seu direito pela Administração, sob 

pena de configuração da prescrição do próprio fundo de direito.3. 

Diversamente, porém, se a pretensão volta-se apenas aos efeitos 

pecuniários decorrentes de uma situação jurídica fundamental já 

reconhecida, fala-se em prescrição de trato sucessivo, que atinge apenas 

as parcelas anteriores aos cinco anos antes do ajuizamento da ação 

proposta contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 3º, do Decreto n. 

20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 85/STJ. (...) (Ap 99383/2013, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014)” (g.n.) Destarte, infere-se do 

entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar pretende revisão 

de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o 

transcurso de mais de cinco anos, sendo incontroverso de que o mesmo 

não participou anteriormente de nenhuma ação judicial ou realizou algum 

protocolo de pedido administrativo, visando suspender a prescrição. In 

casu, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte 

reclamante alega ter nascido seu direito à promoção, sendo abril de 2011, 

vindo a interpor a presente ação em 2019. Não havendo prova nos autos 

de fato suspensivo ou interruptivo da contagem de prazo e observando a 

data em que se postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão 

encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda 

Pública. Posto isto, declara-se a prescrição da pretensão autoral; por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Leidydaime 

Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004889-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MATSUOKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004889-33.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO SERGIO MATSUOKA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA C/C REPETIÇÃO DO INDEBITO C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE EVIDENCIA” proposta por PAULO SERGIO 

MATSUOKA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno, bem 

como a restituição do montante descontado no total de R$ 8.775,55. A 

liminar foi deferida. Citados, os requeridos apresentaram contestação. 

Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MTPREV é entidade 

autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder 
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por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir da 

vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Diante do 

exposto, considerando o período pleiteado, RECONHECE-SE, de plano, a 

ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO para responder a 

ação. Em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do 

ente público nos moldes acima expostos, passa-se a análise dos pedidos 

deduzidos em relação ao requerido MTPREV. Em síntese, diz o requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre adicional noturno. Assim, 

porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo 

STF, faz jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, no 

demonstrativo de cálculo de id. 22966540 a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas, porque foram considerados 

os meses dos pagamentos adicionais, quando deveriam terem sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

(Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

a partir de 01/2015 até o efetivo cumprimento da liminar, mediante 

comprovação, importância acrescida de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Juizado Especial Criminal Unificado

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 130651 Nr: 4677-74.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Solanyara Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariana Corral Palhado Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natália Rodrigues Alvares 

Macedo - OAB:OAB/MT 15.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crea Marcia Ferreira de 

Souza - OAB:19291/O

 Visto.

Trata-se de queixa-crime ofertada por Solanyara Maria da Silva em face 

de Mariana Corral Palhado Silva pela suposta prática dos crimes de 

Calúnia, previsto no art. 138, Difamação, previsto no art. 139, ambos do 

Código Penal, ocorrido em 25/07/2018.

Em síntese é o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a queixa-crime de fls. 

03/12 foi devidamente interposta dentro do prazo decadencial, conforme 

protocolo deste Juizado na data de 10.08.2018, sendo certo que os fatos 

difamatórios, em tese, chegaram ao conhecimento da Querelante em 

25.07.2018.

 Contudo, a peça exordial, se fez acompanhar de instrumento procuratório 

às fls. 60/61, porém fora do prazo legal, logo, NÃO atende aos requisitos 

exigidos pelo art. 44 do Código de Processo Penal.

 Vejamos o que estabelece o art. 44, do CPP:

“A queixa poderá ser dada por procuração com poderes especiais, 

devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a 

menção ao fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem 

de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.”

A jurisprudência pátria é uniforme neste sentido, senão vejamos:

 “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA. INSTRUMENTO 

PROCURATÓRIO. ARTIGO 44, DO CPP. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. 

ESCOAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL. 1. PARA QUE A AÇÃO PENAL 

PRIVADA POSSA SER VALIDAMENTE PROPOSTA, O INSTRUMENTO 

PROCURATÓRIO DEVE CONTAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS DO ART. 44 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DEVENDO FAZER MENÇÃO AO FATO 

CRIMINOSO E OUTORGAR AO PROCURADOR PODERES ESPECIAIS. 2. É 

INCABÍVEL A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL 

UMA VEZ OPERADA A DECADÊNCIA, POIS ESCOADO O PRAZO DE SEIS 

MESES PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE QUEIXA, NOS TERMOS DO 

ART. 38 DO CPP. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(TJ-DF - RSE: 

216776820108070001 DF 0021677-68.2010.807.0001, Relator: LEILA 

ARLANCH, Data de Julgamento: 26/05/2011, 2ª Turma Criminal, Data de 

Publicação: 07/06/2011, DJ-e Pág. 188)”.

E mais:

 “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. CRIMES 

CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO 

EXIGIDA POR LEI PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL PRIVADA. 

REQUISITOS DA PROCURAÇÃO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. 1- Nos 

Juizados Especiais é cabível a apelação contra a decisão de rejeição da 

denúncia ou da queixa, conforme art. 82, caput, da Lei 9.099/95. 2- Para o 

exercício da ação penal privada não basta a procuração que se limita a 

dar o nomen iuris dos crimes atribuídos ao querelado, o que sequer foi 

observado na espécie, uma vez que a finalidade do art. 44 do CPP é a 

fixação da responsabilidade penal por denunciação caluniosa no exercício 

do direito personalíssimo de queixa. Precedente do STF. 2- Ademais, a 

deficiência só pode ser sanada no transcurso do prazo decadencial. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RC: 71003955622 RS, Relator: Cristina 

Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 22/10/2012, Turma Recursal 

Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/10/2012).

Vê-se, portanto, que o aludido dispositivo penal é taxativo quanto às 

providências que devem ser tomadas pela parte quando da propositura da 

Queixa-Crime e tal exigência estaria suprida se a presente peça estivesse 

subscrita pela Querelante e seu Advogado, o que, clarividente, também 

não ocorreu.

 Assim, é imperioso ressaltar que os fatos chegaram ao conhecimento da 

Querelante em 25.07.2018, e, estando à queixa-crime apresentada às fls. 

03/12, eivada de vício, é como se não tivesse sido apresentada até a 

presente data, de modo a ter se operado a famigerada decadência.

Outrossim, compete-me consignar que, nos termos do art. 61 do Código de 

Processo Penal, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, poderá 

decretá-la de ofício.

Destarte, REJEITO A QUEIXA-CRIME de fls. 03/12 e DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE da Querelada, pela DECADÊNCIA, com fundamento no art. 

107, inciso IV do CP c/c art.61 do CPP.

Dispensada a intimação da partes, conforme orientação do Enunciado 105 

do FONAJE.

Intimem-se, a vítima, observando-se o artigo 980, §7º, do CNGC – Foro 

Judicial.

Procedam-se às baixas necessárias e ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124647 Nr: 5612-51.2017.811.0062
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 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Walter Augusto de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denisia dos Santos Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Pereira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 10.948, Marcelle Ramires Pinto Coelho - OAB:OAB/MT 

9.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsono os autos para intimar o 

querelante, por intermédio de seu patrono, acerca da audiência para 

oferecimento da transação penal ao querelado, a ser realizada no 1º 

Juizado Especial Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, na data de 

02/03/2020, às 15h10m

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127694 Nr: 1860-37.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlindo Araújo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WAGNER 

ARGUELHO MOURA, para devolução dos autos nº 

1860-37.2018.811.0062, Protocolo 127694, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 999 de 1000



Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral

Dúvidas e Sugestões:
Gestão do Diário da Justiça

Coordenadoria Judiciária 

(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064319/12/2019 Página 1000 de 1000


		2019-12-19T12:21:05-0400
	REBECCA ROQUE DUARTE:32529




